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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thế kỷ XXI là thế kỷ của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, văn 

hóa được xác định là nguồn lực để xây dựng kinh tế và phát triển xã hội 

một cách bền vững. Vấn đề bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân 

tộc của mỗi địa phương, vùng miền, đã và đang đặt ra như một nhiệm 

vụ quan trọng để góp phần xây dựng nền tảng văn hóa, tinh thần của xã 

hội đúng như nội dung của Nghị Quyết Trung ương 5, Khóa VIII đã đề 

ra.  

Việt Nam là một quốc gia có bờ biển dài, với hơn 3260 km, đã 

mang lại nhiều tiềm năng và lợi thế về kinh tế và môi trường sống, góp 

phần hình thành các cộng đồng cư dân biển với nhiều giá trị đặc trưng, 

làm phong phú bức tranh văn hóa của dải đất hình chữ S, trong đó vùng 

văn hóa biển Trung bộ có một vai trò đặc biệt. Trong vùng văn hóa biển 

Trung bộ, tiểu vùng ven biển Thừa Thiên Huế là nơi có cộng đồng cư 

dân ngư nghiệp sinh sống từ lâu đời, nối tiếp qua nhiều thời kỳ lịch sử. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, các làng ven biển Thừa Thiên 

Huế đã sáng tạo, đúc kết và lưu truyền những giá trị văn hóa truyền 

thống, hình thành nên một hệ thống văn hóa vật chất và tinh thần mang 

đậm yếu tố biển như các thiết chế tín ngưỡng cộng đồng, tập quán cư 

trú, tập quán ăn mặc, phương tiện đi lại, các tri thức trong nghề biển; tổ 

chức xã hội cổ truyền với các thiết chế quản lý làng xã, các mối quan 

hệ xã hội; đời sống văn hóa tinh thần với những tín ngưỡng như thờ cá 

Ông, thờ các vị thuỷ thần, thờ Cô hồn/Cô bác, sinh hoạt lễ hội với lễ 

hội Cầu ngư nổi trội; văn học và các loại hình diễn xướng dân gian… 

Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa phát triển nhanh chóng 

ở vùng ven biển Trung bộ nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, cơ 

cấu ngành nghề dịch chuyển theo hướng từ nghề biển sang các nghề 

dịch vụ khác, thậm chí ly hương… là những tác nhân làm thay đổi trong 

đời sống văn hóa vật chất, văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần. Cuộc 

sống của người dân ven biển dần ít gắn bó với môi trường biển, nhiều 

gia đình có cuộc sống dựa chủ yếu vào nguồn viện trợ kinh tế từ người 

thân ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở hải ngoại… làm mất dần điều kiện 

duy trì các hoạt động thực hành văn hóa biển. Thực trạng biến đổi văn 

hóa ở các làng ven biển ở Thừa Thiên Huế nói chung và làng Thai 

Dương Hạ, An Bằng nói riêng, đã và đang làm phai nhạt các giá trị văn 
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hóa biển, gây nên sự đứt gãy, xung đột văn hóa trong quá trình giao lưu, 

tiếp nhận các yếu tố văn hóa mới, ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống 

văn hóa vật chất, xã hội và tinh thần hiện nay của người dân.  

Trước thực trạng những mảng màu văn hóa biển đang dần phai 

nhạt, biến đổi mạnh mẽ trong bức tranh văn hóa biển Thừa Thiên Huế 

cũng như vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, đặt ra sự cấp thiết trong vấn 

đề bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống trong bối cảnh hiện đại 

hóa. Nghiên cứu, khảo sát biến đổi văn hóa ở địa phương có bờ biển 

dài như Thừa Thiên Huế là điều khó có thể thực hiện ở tất cả các làng 

ven biển. Do đó, luận án đã lựa chọn hai làng Thai Dương Hạ và An 

Bằng là những địa phương có vị trí địa lý quan trọng, có lịch sử hình 

thành lâu đời, bề dày truyền thống văn hóa biển phản ánh qua hệ thống 

các công trình kiến trúc tín ngưỡng, xã hội, tín ngưỡng, đời sống văn 

hóa vật chất và tinh thần tiêu biểu, có mối quan hệ chặt chẽ trên nhiều 

phương diện với các cộng đồng dân cư trong vùng cũng như trên thế 

giới. Hơn nữa, sự biến đổi các thành tố văn hóa ở hai làng Thai Dương 

Hạ và An Bằng đang diễn ra một cách mạnh mẽ dưới nhiều phạm vi, 

mức độ thể hiện khác nhau dưới sự tác động mạnh mẽ và toàn diện 

của quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa gắn với chủ trương phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm qua. Do đó, 

kết quả nghiên cứu biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển ở Thừa 

Thiên Huế trong quá trình HĐH sẽ góp thêm cơ sở, luận cứ cho các 

cấp chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý văn hóa đề xuất các 

chính sách bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa của cộng đồng dân 

cư một cách đúng đắn, hiệu quả. 

Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Biến 

đổi văn hóa của cư dân làng ven biển ở Thừa Thiên Huế trong quá trình 

hiện đại hoá (Nghiên cứu trường hợp hai làng Thai Dương Hạ và An 

Bằng)” làm đề tài Luận án tiến sĩ Dân tộc học.  

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Qua nghiên cứu đời sống văn hoá truyền thống và hiện nay của cư 

dân làng Thai Dương Hạ và An Bằng, luận án mong muốn làm rõ sự biến 

đổi văn hóa ở hai cộng đồng dân cư này từ 1986 đến nay, đồng thời nhận 

diện các yếu tố tác động làm biến đổi văn hoá của cộng đồng dân cư.   

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  
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Để đạt được các mục tiêu đặt ra, luận án sẽ thực hiện các nhiệm vụ 

chính sau: 

- Hệ thống hóa lý thuyết về văn hóa, biến đổi văn hóa và văn hóa làng 

ven biển trong bối cảnh hiện đại hóa. 

- Mô tả đời sống văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống của cư dân 

làng Thai Dương Hạ và An Bằng với các thành tố văn hóa vật chất, văn 

hóa xã hội và văn hóa tinh thần. 

- Phân tích những nguyên nhân gây nên biến đổi văn hóa của cư dân trong 

quá trình HĐH tại làng Thai Dương Hạ và An Bằng.  

- Đánh giá sự biến đổi ở ở hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng trên các 

mặt văn hóa vật chất, văn hóa xã hội, văn hóa tinh thần, dự báo các xu 

hướng biến đổi trong thời gian tới ở các làng ven biển trước tác động 

của quá trình hiện đại hóa. 

- Từ kết quả nghiên cứu hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng, luận án đề 

xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cư dân làng ven 

biển. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

- Biến đổi văn hóa vật chất thông qua nghiên cứu nhà cửa và các di tích văn 

hóa, tín ngưỡng của cộng đồng; tập quán ăn, mặc, đi lại của người dân. 

- Biến đổi văn hóa xã hội thông qua nghiên cứu các cơ cấu tổ chức làng, vạn; 

các mối quan hệ từ phạm vi gia đình, dòng họ và xã hội; 

- Biến đổi văn hoá tinh thần thông qua nghiên cứu các các nghi lễ, lễ hội 

cộng đồng; phong tục, tập quán. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Không gian nghiên cứu của luận án là vùng ven 

biển Thừa Thiên Huế, trong đó, tập trung vào hai làng Thai Dương Hạ 

(thị trấn Thuận An) và làng An Bằng (xã Vinh An), huyện Phú Vang. 

Luận án lựa chọn hai điểm nghiên cứu vì những lý do sau: [i]. Về vị trí 

địa lý: Đây là hai địa phương đại diện cho những đặc điểm tự nhiên, khí 

hậu của vùng ven biển Thừa Thiên Huế, nơi hội tụ các điều kiện về cửa 

sông, đầm phá và cồn cát ven biển; [ii]. Về sinh kế: Địa bàn nghiên cứu 

là những cộng đồng dân cư đã và đang sinh sống, tồn tại và phát triển dựa 

chủ yếu vào nghề biển. Hiện nay, làng An Bằng đang chuyển dần sang 

các nghề dịch vụ, du lịch, di cư lao động; Thai Dương Hạ vẫn duy trì và 

phát triển nghề biển; [iii]. Về đặc trưng văn hóa: Địa bàn nghiên cứu đảm 
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bảo tính đặc thù về các giá trị văn hóa biển, gắn liền với đời sống sinh kế 

của người dân. Dù có những biến đổi với các mức độ khác nhau, nhưng 

những yếu tố văn hóa gắn liền với biển vẫn xuyên suốt và giữ vai trò quan 

trọng trong đời sống cộng đồng dân cư.  

- Phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu văn hóa của cư dân làng 

Thai Dương Hạ và An Bằng từ năm 1986 đến nay. Từ sau Đại hội VI của 

Đảng (1986), đây được xem là mốc “Đổi mới” trên nhiều phương diện và 

trên phạm vi toàn quốc. Phạm trù “hiện nay” là khoảng thời gian không cố 

định. Tuy nhiên, mốc “hiện nay” mà luận án hướng đến là thời điểm mà 

tác giả tiếp cận, thu thập được các nguồn tài liệu thành văn cũng như tư 

liệu điền dã thực địa, gần đây nhất, cụ thể là năm 2021.  

4. Nguồn tư liệu nghiên cứu 

Luận án sử dụng 02 nguồn tư liệu chính: Tư liệu thành văn và tư 

liệu điền dã. 

4.1. Tư liệu thành văn 

Luận án sử dụng các công trình nghiên cứu, bài viết của các tác giả 

trong nước và nước ngoài trên sách, báo, tạp chí liên quan đến cư dân làng ven 

biển trên thế giới và Việt Nam bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt.  

Luận án sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau, từ tư liệu có từ triều 

Nguyễn như: Ô Châu Cận lục do Dương Văn An nhuận sắc, Phủ biên tạp lục 

của Lê Quý Đôn, Đồng Khánh địa dư chí... đến các Quyết định, Văn bản, 

Chỉ thị của Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND tỉnh TT Huế, UBND thành 

phố Huế và các huyện, xã.  

4.2. Tư liệu điền dã 

Luận án sử dụng nguồn tư liệu điền dã chủ yếu thông qua các cuộc 

khảo sát, điền dã dân tộc học trải dài nhiều năm ở các ngôi làng ven biển 

Thừa Thiên Huế như làng Hải Nhuận (xã Phong Hải), làng Mỹ Lợi (xã 

Vinh Mỹ), làng Phương Diên (xã Phú Diên), Cảnh Dương (xã Lộc 

Vĩnh)…, đặc biệt là hai làng Thai Dương Hạ (thị trấn Thuận An) và An 

Bằng (xã Vinh An). Từ những hình ảnh chụp, ghi âm, phỏng vấn, quan 

sát tham dự các lễ hội, sinh hoạt kinh tế, văn hóa… được chúng tôi sử 

dụng, nghiên cứu đối sánh trong nội dung luận án. 

5. Đóng góp của luận án 

5.1. Về mặt khoa học 

Luận án có thể được coi là chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ 

thống về biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển Thừa Thiên Huế thông 
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qua 2 ngôi làng cụ thể và đặc trưng, trong quá trình HĐH; đi sâu khảo sát, 

mô tả những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng vùng biển; phân tích 

những biến đổi văn hóa dưới tác động của nhiều nhân tố khác nhau trong 

bối cảnh HĐH. 

Luận án góp phần nêu lên những thách thức, các vấn đề đặt ra, cũng 

như dự báo các xu hướng biến đổi văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế trong quá trình HĐH nông nghiệp, nông thôn. 

5.2. Về mặt thực tiễn 

Thông qua kết quả nghiên cứu của luận án sẽ thấy được những 

biến đổi của cấu trúc văn hóa, các thành tố văn hóa truyền thống trong xu 

hướng hội nhập hiện nay. Từ đó, luận án sẽ cung cấp những luận chứng 

khoa học để giúp cho các nhà quản lý kinh tế, văn hoá - xã hội, các nhà 

hoạch định chính sách ở địa phương có cái nhìn tổng quan về quá trình 

và kết quả biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển Thừa Thiên 

Huế, là cơ sở để ban hành những chính sách quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa một cách phù hợp, hiệu quả.  

Cùng với những nghiên cứu khác, luận án góp phần xây dựng 

nguồn dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề 

văn hoá truyền thống và sự biến đổi văn hoá của cư dân vùng ven biển 

Việt Nam. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài Mở đầu (5 trang), Kết luận (3 trang), Tài liệu tham khảo 

(6 trang) và Phụ lục (58 trang), phần nội dung của luận án được chia thành 

4 chương. 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, 

phương pháp và khái quát địa bàn nghiên cứu (30 trang) 

Chương 2. Văn hoá truyền thống của cư dân làng Thai Dương 

Hạ và An Bằng (38 trang) 

Chương 3. Biến đổi văn hoá của cư dân làng Thai Dương Hạ và 

An Bằng trong quá trình hiện đại hoá (39 trang) 

Chương 4. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cư dân làng 

ven biển ở Thừa Thiên Huế hiện nay (23 trang) 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ 

LÝ LUẬN, CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN 

NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Công trình nghiên cứu về làng ven biển ở Việt Nam và miền 

Trung  

Văn hóa biển, văn hóa biển đảo là chủ đề nhận được sự quan tâm 

của nhiều học giả trên thế giới từ khá sớm. Về mặt lý luận, một vài công 

trình nghiên cứu về văn hóa biển dưới góc độ là một vùng lịch sử, văn 

hóa gắn liền với yếu tố địa lý tự nhiên trong đời sống sinh hoạt của con 

người, điển hình như Hiện tượng văn hóa biển và văn minh biển của E.Ju. 

Tereshchenko (2010); “Đảo như một tập hợp chuỗi” (2015) của Owe 

Krister Ronstrom… 

Nghiên cứu về làng Việt và làng ven biển Việt Nam, đáng chú ý là 

các công trình của tác giả nước ngoài cũng như Việt Nam như: Kenneth 

Ruddle, Philippe Papin và Olivier Tessier, John Kleinen, Ngô Đức Thịnh, 

Nguyễn Duy Thiệu: Traditional community-based coastal marine 

fisheries management in Viet Nam (1998), Làng ở vùng châu thổ sông 

Hồng, vấn đề còn bỏ ngỏ (2002), Làng Việt - hồi sinh quá khứ, đối diện 

tương lai (2012), Tục thờ cúng của ngư phủ lưới đăng Khánh Hòa (1975), 

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam (2004), Truyền thống 

văn hóa biển cận duyên của người Việt (2010), Cộng đồng ngư dân ở Việt 

Nam (2002). Các công trình này đã cung cấp cho giới nghiên cứu những góc 

nhìn về đặc điểm, cấu trúc của làng xã; đặc điểm và giá trị của các thành tố 

văn hóa truyền thống của cư dân ven biển Việt Nam cũng như vùng Trung 

bộ. 

1.1.2. Công trình nghiên cứu về văn hóa của cư dân ven biển ở khu 

vực Trung bộ  

Về văn hóa của cư dân ven biển ở vùng Trung bộ, có khá nhiều công 

trình nghiên cứu trên các lĩnh vực khác nhau như: Các nghiên cứu tổng quan, 

lý thuyết về văn hóa dân gian; Các nghiên cứu về phong tục, tín ngưỡng, lễ 

hội; Các nghiên cứu về tri thức dân gian/bản địa trong nghề biển… Điển hình 

như các công trình của Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Duy Thiệu, Nguyễn Đăng 

Vũ, Vũ Anh Tú, Lê Quang Nghiêm, Nguyễn Thanh Lợi… Cộng đồng ngư 
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dân ở Việt Nam (2002), Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi 

(2018), Văn hóa biển đảo Việt Nam - Văn hóa biển đảo vùng Bắc Trung bộ 

(2018)… đã cung cấp cho các nhà khoa học những nguồn tư liệu thực tế về 

các giá trị văn hóa truyền thống, sự giao thoa, tiếp biến, biến đổi trong những 

bối cảnh xã hội khác nhau, đặc biệt là trong quá trình hiện đại hóa. 

1.1.3. Công trình nghiên cứu về văn hóa của cư dân ven biển ở Thừa 

Thiên Huế và những biến đổi trong quá trình hiện đại hóa 

Về chủ đề văn hóa của cư dân ven biển ở Thừa Thiên Huế và 

những biến đổi của nó trong quá trình hiện đại hóa, có khá nhiều công 

trình của các tác giả đã được công bố trên các khía cạnh như Các nghiên 

cứu về đặc đểm và sự hình thành các cộng đồng dân cư ven biển ở Thừa 

Thiên Huế, Các nghiên cứu về đặc điểm, giá trị các thành tố văn hóa của 

cư dân ven biển ở Thừa Thiên Huế, Các nghiên cứu về lý thuyết biến đổi 

văn hóa và thực tiễn biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển nói chung 

và ở Thừa Thiên Huế… điển hình như: Lê Văn Thuyên và Lê Nguyễn 

Lưu, Trần Đại Vinh, Nguyễn Văn Đăng, Lê Văn Kỳ, Nguyễn Thị Tâm 

Hạnh… Địa chí văn hóa làng Mỹ Lợi (1999), Văn hoá truyền thống vùng 

biển Thuận An (2000), “Tên làng xã ở Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ lịch 

sử” (2002), Văn hóa Huế xưa - đời sống văn hóa làng xã (2006), “Một số 

vấn đề về làng xã ven biển miền Trung qua tư liệu Hán Nôm làng Hà 

Thanh”, “Toàn cầu hóa và sự biến đổi văn hóa gia đình, làng xã: trường hợp 

ở làng Việt kiều An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế)” 

(2015), Biến đổi tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình 

đô thị hóa (2017)… đã cung cấp cho các nhà khoa học không chỉ cơ sở 

lý thuyết về sự biến đổi văn hóa mà còn những vấn đề thực tiễn của sự 

biến đổi văn hóa trong những bối cảnh xã hội khác nhau, đặc biệt là trong 

thời kỳ CNH, HĐH. 

1.1.4. Những kết quả luận án kế thừa và các vấn đề đặt ra cần được 

giải quyết 

- Những kết quả luận án kế thừa 

Qua nghiên cứu, tìm hiểu các công trình khoa học có liên quan đến 

đề tài, có thể thấy nghiên cứu về làng xã, đời sống văn hóa cư dân làng xã 

ven biển và biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển nói chung và làng ven 
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biển Thừa Thiên Huế nói riêng đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của 

nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Các công trình được khảo cứu và 

công bố khá phong phú như sách chuyên khảo, bài viết, tạp chí, bài báo, luận 

án, đề tài khoa học,… đã cung cấp cho tác giả nhiều tư liệu quý liên quan 

đến đề tài luận án, đó là: (i) Tư liệu về đặc điểm, lịch sử hình thành các cộng 

động dân cư ven biển của các tác giả, như Lê Quang Nghiêm, Viện Nghiên 

cứu Đông Nam Á, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Duy Thiệu; 

(ii) Tư liệu về đặc trưng, cấu trúc làng xã ven biển của các tác giả Viện 

Nghiên cứu Đông Nam Á, Nguyễn Duy Thiệu, Lê Duy Đại, Phan Thuận An, 

Lê Khai, Phan Trọng Phiếm… (iii) Tư liệu về đặc trưng, giá trị văn hóa cư 

dân ven biển của các tác giả, như Lê Văn Kỳ, Phan Thuận An, Trần Văn 

Tuấn, Lê Nguyễn Lưu, Nguyễn Thanh Lợi, Nguyễn Văn Đăng, Trần 

Hoàng…; (iv) Tư liệu về lý thuyết và các trường hợp thực tiễn biến đổi văn 

hóa cư dân làng và làng ven biển của các tác giả, như Lương Văn Hy, 

Nguyễn Thị Phương Châm, Lương Hồng Quang, Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Tâm Hạnh, Lê 

Thị Thu Hiền… Đây là những nguồn tư liệu quý giá cung cấp cho tác giả 

bước đầu về lịch sử hình thành và phát triển làng xã ven biển Trung bộ cũng 

như Thừa Thiên Huế, về đặc trưng cũng như sự biến đổi văn hóa của cư dân 

ven biển dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau và những vấn đề đặt ra 

trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong quá trình HĐH.  

- Những vấn đề đặt ra luận án cần được giải quyết 

Để đáp ứng yêu cầu đó, trong luận án này chúng tôi đặt ra một số 

vấn đề cần giải quyết như: Tiếp tục nghiên cứu, hệ thống hóa khung lý 

thuyết nghiên cứu về sự biến đổi văn hóa; Nhận diện những biến đổi văn 

hóa của cộng đồng cư dân làng Thai Dương Hạ và An Bằng nói riêng và 

cư dân ven biển Thừa Thiên Huế nói chung trong bối cảnh xã hội hiện 

đại; Tìm hiểu, đánh giá những nhân tố tác động làm biến đổi đời sống 

văn hóa của cư dân làng Thai Dương Hạ, An Bằng cũng như cư dân ven 

biển Thừa Thiên Huế; Nhận diện, đánh giá xu hướng biến đổi văn hóa 

của cư dân làng Thai Dương Hạ và An Bằng trong tương lai; Đề xuất một 

số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cư dân làng Thai 

Dương Hạ và An Bằng trong bối cảnh hiện nay. 
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1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến luận án 

Luận án trình bày các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 

như: văn hóa, biến đổi văn hóa, làng biển/làng ven biển, hiện đại hóa. 

1.2.2. Các lý thuyết 

Luận án chọn hướng tiếp cận của Lý thuyết biến đổi văn hóa và Lý 

thuyết sinh thái văn hóa để giải quyết các vấn đề nghiên cứu trong luận án.  

1.3. Các phương pháp nghiên cứu 

Dựa trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận án 

tiếp cận và giải quyết những vấn đề qua các phương pháp sau: Phương pháp 

điền dã Dân tộc học; Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp nghiên 

cứu so sánh và đối chiếu; Phương pháp phân tích và tổng hợp; Phương pháp 

nghiên cứu liên ngành.  

1.4. Khái quát địa bàn nghiên cứu 

1.4.1. Khái quát môi trường tự nhiên, đặc điểm dân cư và văn hoá cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế 

Môi trường tự nhiên vùng ven biển Thừa Thiên Huế bao gồm các 

điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi cho con người sinh sống. Ngoài ra, ở 

đây còn hội tụ các điều kiện để con người khai phá, tạo lập làng mạc, thuận 

lợi để phát triển kinh tế ngư nghiệp.  

Người Việt cư trú ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế đã sáng tạo nên 

những giá trị văn hóa truyền thống vừa gắn liền với cư dân nông nghiệp 

lúa nước do được bảo lưu từ các làng quê Bắc Trung bộ mà còn thể hiện 

sự tiếp thu, sáng tạo những yếu tố văn hóa mới của người tiền trú bản địa. 

Những giá trị văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế được kết tinh 

từ cuộc sống gắn liền với biển, từ những tri thức trong đánh bắt, chế biến 

thủy sản, đời sống tín ngưỡng cộng đồng, lễ hội đặc trưng miền duyên hải 

đến các yếu tố vật chất như đình làng, miếu thờ… 

1.4.2. Khái quát về các điểm nghiên cứu 

Làng Thai Dương Hạ, Cách trung tâm thành phố Huế 12km, làng 

Thai Dương Hạ toạ lạc ở vùng cửa sông Hương, một mặt tiếp giáp biển, 

một mặt giáp với đầm phá Tam Giang. Là ngôi làng có lịch sử hình thành 

lâu đời với truyền thống đánh bắt trên biển và đầm phá. Hiện nay, ngư 

nghiệp vẫn là một trong những sinh kế chính của người dân Thai Dương 

Hạ. Bên cạnh đó, một số nghề mới như dịch vụ, du lịch… được hình thành 

và dần chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành nghề của địa phương. Các 
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hình thái, giá trị trong đời sống văn hóa của cư dân Thai Dương Hạ vẫn 

biểu hiện rõ sự gắn kết chặt chẽ với môi trường biển.  

Làng An Bằng ngày nay thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang, là 

một trong những làng đánh cá bãi ngang điển hình của tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Trước đây, phần lớn người dân An Bằng theo ngư nghiệp. Hiện nay, 

nghề ngư không còn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống sinh kế, nhưng 

sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống gắn liền với biển vẫn được 

duy trì.  

 

 

CHƯƠNG 2. VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CƯ DÂN LÀNG 

THAI DƯƠNG HẠ VÀ AN BẰNG 

 

2.1. Văn hóa vật chất 

2.1.1. Văn hóa sản xuất 

2.1.1.1. Ngư nghiệp 

Cuộc sống của người dân hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng dựa 

chủ yếu vào nghề ngư, trong đó hai hoạt động chính là đánh bắt và chế 

biến thủy sản. Các nghề đánh bắt truyền thống gồm có nghề lưới (lưới 

rồng, lưới chuồn, lưới rê, lưới mành); nghề câu (câu lộng và câu khơi); 

nghề đánh khuyết (gạt giạ, xúc quệu, kéo mức). Bên cạnh khai thác biển, 

người dân làng Thai Dương Hạ còn có các hình thức đánh bắt trên đầm phá 

Tam Giang với các nghề chính như nghề kéo rớ, nghề bủa lưới, nghề nò 

sáo. 

Song song với các nghề đánh bắt, khai thác, người dân còn có các 

nghề chế biến thủy hải sản: làm mắm (mắm thính, mắm ruốc, mắm tôm 

chua); làm nước mắm; làm ruốc; chế biến thủy hải sản khô 

2.1.1.2. Thương nghiệp 

Gắn liền với nghề cá nên hoạt động trao đổi, buôn bán của người dân 

các làng ven biển nói chung, ở Thai Dương Hạ và An Bằng nói riêng khá 

phát triển. Bên cạnh đó, với vị trí toa lạc ở cửa biển Thuận An, nơi tàu 

thuyền buôn bán hàng hóa ra vào kinh đô nên thương nghiệp trở thành một 

trong những nghề quan trọng, mang lại nguồn sống chủ yếu cho người dân 

Thai Dương Hạ trong quá khứ. Không có thế mạnh như Thai Dương Hạ, 

nhưng các hoạt động trao đổi, buôn bán sản phẩm từ biển lấy các nông sản 
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khác cũng khá phổ biến ở làng An Bằng, dù không trở thành nguồn sống 

chính của người dân nơi đây. 

2.1.1.3. Nông nghiệp và thủ công nghiệp 

Là những ngôi toạ lạc trên sinh cảnh vùng cát ven biển nhiều bất 

lợi nên nông nghiệp không phải là ngành kinh tế chủ đạo của làng Thai 

Dương Hạ và An Bằng. Sản xuất nông nghiệp trên vùng cát luôn phải đối 

mặt với nhiều khó khăn, cộng với tập quán canh tác truyền thống thường 

kém hiệu quả. Do đó, việc chủ động nguồn lương thực, thực phẩm luôn 

là vấn đề đặt ra không chỉ đối với cư dân các làng ven biển ở Thừa Thiên 

Huế, mà trên phạm vi cả nước.  

2.1.2. Về loại hình kiến trúc và không gian cư trú 

Đặc điểm chung của nhà cửa vùng biển trước đây thường nhỏ hẹp, 

thấp để tránh gió bão. Thông thường, những công trình kiến trúc quan 

trọng trong làng như đình, chùa, miếu… ban đầu thường có bộ khung kết 

cấu được làm bằng gỗ, xây tường gạch, mái lợp ngói, còn lại nhà dân đều 

làm bằng gỗ tạp, mái tranh vách đất. Ban đầu, phần lớn bộ rường nhà 

được làm bằng tre, những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả hơn thì 

làm bằng gỗ. Bên cạnh đó, cư dân đầm phá trước đây cũng cư trú trên 

những ngôi “nhà chồ” dựng trên mặt nước phá Tam Giang để tiện đánh 

bắt, trông coi nò sáo.  

2.1.3. Về ăn uống và trang phục 

2.1.3.1. Về tập quán ăn uống 

Đặc trưng ăn uống của người dân vùng biển thể hiện sự phong phú 

trên nhiều nguyên liệu chế biến các món ăn, gắn liền với nguồn lợi thủy 

hải sản từ đầm phá, biển cả. 

Gắn liền với sinh hoạt kinh tế sông nước, biển cả, trang phục của 

cư dân hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng cũng thể hiện sự đơn sơ và 

tiện dụng, phù hợp với ngành nghề của mình. Đàn ông thường mặc áo bà 

ba cụt tay, quần ngắn, đội nón lá để dễ thao tác đánh bắt. 

2.1.4. Phương tiện vận chuyển, đi lại  

Phương tiện đi lại trước đây của người dân Thai Dương Hạ và An 

Bằng cũng chủ yếu là đi bộ. Bên cạnh đó, một phương tiện quan trọng 

khác là con thuyền, vừa là phương tiện khai thác nguồn lợi thủy hải sản, 

đồng thời là phương tiện vận chuyển, đi lại của người dân làng.  

2.2. Văn hóa xã hội  

2.2.1. Tổ chức xã hội  
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Có xuất phát điểm là làng ngư, nhưng thiết chế xã hội ở hai làng 

Thai Dương Hạ và An Bằng về cơ bản vẫn là mô hình xã hội của những 

ngôi làng nông nghiệp truyền thống của Việt Nam, trong đó có thêm tổ 

chức xã hội vạn nghề cá.  

2.2.2. Quan hệ xã hội 

Mối quan hệ xã hội ở các làng ven biển thể hiện trên các phương 

diện quan hệ làng xã, quan hệ huyết thống theo các cấp độ dòng họ và 

gia đình cá nhân. 

2.3. Văn hóa tinh thần 

2.3.1. Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội dân gian truyền thống 

2.3.1.1. Tôn giáo 

Hai loại hình tôn giáo phổ biến trong đời sống dân cư làng Thai 

Dương Hạ và An Bằng là Phật giáo và Thiên chúa giáo. Sự ra đời và phát 

triển của tôn giáo ở nơi đây hài hòa với đời sống văn hóa truyền thống 

của người dân địa phương. 

2.3.1.2. Hoạt động tín ngưỡng 

Trong đời sống, cư dân Thai Dương Hạ và An Bằng có nhiều tín 

ngưỡng liên quan trực tiếp đến sinh kế biển như thờ cúng các vị thần biển 

(cá Ông, bà Thủy Long, Nam Hải Long vương, Tứ vị Thánh nương…), 

thờ Mẫu/Nữ thần, thờ cúng Âm linh/âm hồn… được người dân thực hiện 

đều đặn hàng năm. Trong phạm trù nghiên cứu, luận án chỉ tập trung vào 

một số tín ngưỡng gắn liền với đặc trưng của cư dân ven biển như: tín 

ngưỡng thờ cúng cá voi, tín ngưỡng thờ Thành hoàng, tín ngưỡng thờ 

Mẫu/Nữ thần (Thai Dương Phu Nhân) và tín ngưỡng thờ Cô hồn/Cô Bác.  

2.3.1.3. Lễ hội 

Trong đời sống văn hóa các cộng đồng cư dân ven biển Việt Nam 

cũng như Thừa Thiên Huế có nhiều lễ hội đặc trưng, gắn liền với sinh kế 

biển như lễ hội Cầu ngư, lễ hội liên quan đến tục thờ Mẫu, nữ thần, lễ hội 

từ tín ngưỡng thờ các nhân vật có công với làng, nước... Trong phạm vi 

nghiên cứu, luận án tập trung khảo sát lễ hội Cầu ngư để làm rõ yếu tố lịch 

sử, văn hóa lễ hội của cộng đồng trong bối cảnh sinh hoạt kinh tế vùng biển 

và đầm phá.  

2.3.2. Phong tục tập quán 

2.3.2.1. Hôn nhân, tang ma 

Các phong tục tập quán liên quan đến chu kỳ vòng đời người như 

hôn nhân, tang ma của người dân làng Thai Dương Hạ và An Bằng dù 
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tuân thủ theo những quy định chung của người Việt, nhưng cũng có đôi 

nét khác biệt. Trong hôn nhân, người con trai chủ yếu tìm hiểu con gái 

trong làng, ít khi giao lưu với dân xứ ruộng. Tang ma cũng vậy, ngoài 

những tập tục chung, có những nét riêng biệt gắn liền với đặc trưng của 

cư dân sông nước. Đó là với những người chết ngoài biển mất xác, 

người thân phải làm lễ chiêu hồn nhập cốt, và không được để áo quan 

trong nhà. 

2.3.2.2. Tri thức dân gian trong hoạt động ngư nghiệp 

Sau nhiều năm đi biển, ngư dân đã đúc rút từ thực tiễn thành những 

kinh nghiệm, tri thức dân gian trong các khía cạnh liên quan đến biển, nghề 

nghiệp như các tri thức về khí hậu, thời tiết, môi trường, thiên văn (nhận biết 

về gió, nước, trăng sao... để đoán định dòng chảy, vận hành ghe thuyền); tri 

thức, kỹ thuật khai thác thủy hải sản (hiểu biết về đặc tính các loài cá, các 

ngư trường, sự phù hợp của các loại ngư cụ trong đánh bắt các loài thủy sản 

khác nhau...). 
2.3.2.3. Những tập tục kiêng cử 

Nghề biển với hoạt động đánh bắt trên biển luôn tiềm ẩn nhiều 

hiểm nguy không đoán định được đã trở thành duyên nghiệp gắn chặt 

với mỗi đời người dân Thai Dương Hạ và An Bằng nên đã tạo thành 

những thói quen xã hội được cộng đồng ngư dân công nhận, từ đó hình 

thành nên thành những tập tục gắn liền với nghề ngư, như kiêng gặp 

phụ nữ mang thai trước khi ra khơi, kiêng gặp người đang có tang, kiêng 

gặp rắn đẻn, kiêng bước ngang qua lưới…  

2.3.2.4. Văn học và diễn xướng dân gian 

Đời sống văn hoá dân gian làng xã nói chung rất đa dạng, ở những 

ngôi làng ven biển cũng vậy, từ những câu chuyện truyền thuyết, cổ tích, 

ca dao, hò vè cho đến các hình thức kịch nghệ cổ truyền, thể hiện tâm tư, 

tình cảm, nguyện vọng cũng như nỗi niềm của ngư dân. Đặc biệt, những 

giá trị đó lại gắn liền với đặc trưng của cộng đồng cư trú ở vùng ven biển, 

nơi luôn phải đối mặt với nhiều điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên. 

 

CHƯƠNG 3. BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA CƯ DÂN LÀNG THAI 

DƯƠNG HẠ VÀ AN BẰNG TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ 
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3.1. Bối cảnh kinh tế, xã hội vùng ven biển Thừa Thiên Huế sau Đổi 

mới (1986) 

Sau Đổi mới, nền kinh tế các địa phương trên cả nước có những 

bước khởi sắc, các làng quê ven biển Thừa Thiên Huế cũng vậy. Ngư 

nghiệp với các hoạt động đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản, chế biến 

thủy sản phát triển mạnh mẽ. Kinh tế tăng trưởng giúp cho người dân có 

điều kiện đầu tư cho cơ vật chất, hạ tầng, mức sống dần được nâng cao. 

Cùng với đó, đời sống văn hóa xã hội, tinh thần cũng có nhiều thay đổi, 

các di tích tín ngưỡng, lễ hội được quan tâm trùng tu, khôi phục, đầu tư 

kinh phí tổ chức lễ hội, mua sắm các thiết bị hiện đại phục vụ đời sống 

văn hóa; không ít tiền của được đầu tư xây dựng nhà cửa, lăng mộ nguy 

nga; các mối quan hệ xã hội được mở rộng, phong phú, đa dạng hơn. 

3.2. Biến đổi trong văn hóa vật chất 

3.2.1. Loại hình kiến trúc và không gian cư trú 

Hiện nay, đa phần nhà cửa ở Thai Dương Hạ và An Bằng là những 

ngôi nhà kiên cố, vật liệu bê tông cốt thép, thậm chí nhiều căn nhà còn to 

lớn, “nguy nga” hơn nhiều ngôi nhà ở các đô thị lớn. Không ít những ngôi 

nhà với diện tích xây dựng lên đến vài trăm mét vuông như những ngôi biệt 

thự kín cổng cao tường đua nhau mọc lên trên khắp các thôn xóm.  

3.2.2. Biến đổi trong văn hoá sản xuất 

3.2.2.1. Ngư nghiệp 

Khai thác, đánh bắt là hoạt động kinh tế chính của cư dân vùng biển 

Thừa Thiên Huế, có sự khác biệt so với các địa phương trong vùng cũng 

như khu vực. Hiện nay, nghề biển của cư dân Thai Dương Hạ và An Bằng 

có nhiều thay đổi so với trước đây, được thể hiện trong việc đầu tư trang 

thiết bị, ngư cụ đánh bắt, quy trình, kỹ thuật đánh bắt, năng suất và hiệu 

quả đánh bắt, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…  

3.2.2.2. Thương nghiệp 

Ngày nay, cùng với sự phát triển và hỗ trợ của công nghệ thông tin, 

hoạt động thương nghiệp trở nên đa dạng hơn, việc mua bán, trao đổi sản 

phẩm trở nên dễ dàng hơn. Người làm ra sản phẩm không cần mang hàng 

hóa ra chợ, họ chỉ cần ở nhà cũng có thể bán sản phẩm của mình cho mọi 

người, đến mọi nơi trên thế giới.  
3.2.2.3. Nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp  

Ngày nay, canh tác nông nghiệp ở Thai Dương Hạ và An Bằng cũng 

chỉ là nghề phụ trợ, thậm chí ngày càng suy giảm do biến đổi khí hậu, diện 
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tích đất ven biển khô cằn, nhiễm mặn… nên càng không được người dân 

chú trọng.  

Về thủ công nghiệp, hiện nay nghề đóng thuyền, sửa chữa tàu thuyền 

và đan lưới ở làng Thai Dương Hạ và An Bằng do nhiều người dân chuyển 

đổi từ nghề biển sang nghề khác nên không còn phát triển như trước đây. 

3.2.3. Biến đổi trong trang phục và ăn uống 

Với đặc trưng của cư dân vùng biển, việc ăn mặc của người dân biển 

Thai Dương Hạ và An Bằng cũng khá đơn giản, không cầu kỳ, xa hoa. 

Cuộc sống hiện đại, no đủ khiến cho việc ăn mặc của người dân các làng 

ven biển nói chung, Thai Dương Hạ và An Bằng nói riêng cũng trở nên dễ 

dàng, thuận tiện hơn. Việc phục trang cũng thể hiện ít nhiều sự cách biệt 

giữa các gia đình giàu có hay các gia đình có cuộc sống trung bình. Hầu 

hết áo quần mặc hàng ngày của người dân đều là đồ may sẵn như sơ mi, áo 

thun, quần dài, quần lửng… 

3.2.4. Về phương tiện vận chuyển, đi lại 

Ngày nay, bên cạnh con thuyền vẫn còn được sử dụng làm phương 

tiện đánh bắt thủy hải sản, người dân ở hai làng còn sử dụng nhiều loại 

hình phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông hiện đại như xe đạp, 

xe máy, ô tô, tàu hỏa, máy bay… để có thể giao thông, giao thương với các 

vùng lân cận, thậm chí với nhiều vùng đất xa xôi trên thế giới. 

3.3. Biến đổi trong văn hóa xã hội 

3.3.1. Tổ chức xã hội 

Ngày nay, xã là đơn vị hành chính cấp thấp nhất trong bộ máy hành 

chính Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức tự quản 

truyền thống làng không còn tồn tại như trước đây, thay vào đó là đơn vị cấp 

thôn trực (cơ chế tự quản làng xã đương đại) thuộc sự quản lý của chính 

quyền địa phương cấp xã. Dù vậy, làng vẫn tồn tại trong đời sống dân cư 

như là một tổ chức tự quản, với vai trò kết nối các dòng họ trong làng, tổ 

chức và thực hiện các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội cộng đồng. Bên cạnh đó, 

vạn nghề cá được chuyển đổi thành tổ chức Hội nghề nghiệp. 

3.3.2. Quan hệ xã hội 

Trong xã hội hiện đại, các mối quan hệ xã hội cũng có xu hướng cởi 

mở hơn, thể hiện sự tương tác đa chiều, đa lĩnh vực, giữa làng - Nước (làng 

- xã), quan hệ giữa các thành viên trong làng (láng giềng), quan hệ huyết 

thống (dòng họ, gia đình, cá nhân)… Sự phân biệt đẳng cấp hiện nay không 

còn thể hiện rõ rệt như trước đây, hoặc vai trò, vị thế giữa dân chính cư với 
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dân ngụ cư cũng vậy, mức độ suy giảm rõ rệt. Sự phân biệt giữa các đẳng 

cấp chỉ được thể hiện trong các buổi hội họp, cúng tế, nghi lễ, lễ hội ở làng.  

3.4. Biến đổi trong văn hóa tinh thần 

3.4.1. Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội dân gian truyền thống 

3.4.1.1. Tôn giáo 

Ngày nay, Phật giáo và Thiên Chúa giáo cũng có nhiều thay đổi 

trong sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự 

phát triển của khoa học công nghệ, đời sống tôn giáo của người dân cũng 

thể hiện sự biến đổi trên nhiều phương diện: từ sự gia tăng của tín đồ tôn 

giáo đến sự thay đổi trong hình thức thực hành và niềm tin tôn giáo.  

3.4.1.2. Tín ngưỡng 

Trong thời kỳ CNH, HĐH, với sự tác động của các yếu tố như sự 

chuyển đổi nghề nghiệp của ngư dân, áp dụng khoa học công nghệ trong 

sản xuất,… các hình thái tín ngưỡng truyền thống như tín ngưỡng thờ cá 

voi, thờ thành hoàng, thờ Mẫu/Nữ thần, thờ Cô hồn/Cô bác cũng biến đổi 

trên nhiều khía cạnh như biến đổi trong kiến trúc, mỹ thuật các cơ sở thờ 

tự, đối tượng thờ tự; sự suy giảm niềm tin vào các vị thần khi ngư dân đã 

được hỗ trợ bởi tàu thuyền hiện đại, hệ thống máy móc hỗ trợ… trong hoạt 

động sản xuất và đời sống. 

3.4.1.3. Lễ hội 

Trong đời sống của người dân ven biển Thừa Thiên Huế có nhiều lễ 

hội, nhưng lễ hội quan trọng nhất là lễ hội Cầu ngư. Lễ hội Cầu ngư ngày 

nay có sự biến đổi theo xu hướng như: đơn giản hơn trong tổ chức, thu hẹp 

về thời gian quy mô tổ chức. Những biến đổi cụ thể như trong các nghi lễ 

có sự bổ sung nhiều sinh hoạt văn nghệ hiện đại như ca Huế, múa lân… 

vào lễ hội Cầu ngư truyền thống. Biến đổi trong phần hội thể hiện khá rõ 

nét ở sự gia nhập của nhiều yếu tố văn hóa của xã hội hiện đại như, hệ 

thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, máy ảnh, máy quay phim, bánh kẹo, 

rượu tây… 

3.4.2. Biến đổi trong phong tục, tập quán, lối sống 

3.4.2.1. Biến đổi trong hôn nhân, tang ma 

Trong phong tục về hôn nhân ở làng Thai Dương Hạ và An Bằng đã 

có những biến đổi cho phù hợp với đời sống văn hóa mới. Một số phong 

tục mới mang màu sắc của thời kỳ CNH, HĐH cũng xuất hiện trong đời 

sống sinh hoạt của dân làng. Ngày nay, người dân làng Thai Dương Hạ và 

An Bằng có xu hướng chạy theo những thứ xa hoa, phù phiếm, trọng hình 
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thức bên ngoài (tổ chức đám ma rình rang, dài ngày, xây dựng lăng mộ to 

lớn…) mà không quan tâm đến những ý nghĩa cao quý và đầy tính nhân 

văn trong mỗi lề thói, tục lệ của quê nhà.  

3.4.2.2. Sự quy giảm vai trò của tri thức, kinh nghiệm trong hoạt động đánh 

bắt thủy sản 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tạo ra các phương tiện 

máy móc hiện đại, người dân được hỗ trợ nhiều hơn làm thay đổi nhiều 

trong phương thức khai thác thủy sản trên biển. Những tri thức truyền 

thống về đánh bắt, đi lại trên biển dần không giữ vai trò quan trọng đối với 

ngư dân. 

3.4.2.3. Sự suy giảm trong kiêng kỵ trong nghề biển 

Với sự hỗ trợ của phương tiện tàu thuyền hiện đại, ngư dân an 

tâm hơn trong mỗi chuyến ra khơi. Người phụ nữ đã xuất hiện thường 

xuyên hơn trên những con thuyền; trước khi đi biển, ngư dân cũng ít 

khi thắp hương cầu cúng ở các lăng miếu trong làng. Do đó, tập quán 

kiêng kỵ cũng suy giảm hẳn trong đời sống thường nhật cũng như đời 

sống lao động. 

3.4.2.4. Văn học và diễn xướng dân gian 

Với quá trình hình thành và phát triển, người dân các làng ven 

biển Thừa Thiên Huế sở hữu kho tàng văn học dân gian khá phong phú, 

đa dạng và hấp dẫn, nhưng hiện nay, tỷ lệ người dân biết đến các thể 

loại này không nhiều. Số người biết là những cao tuổi trong làng. 

3.5. Sự thay đổi trong tiếp cận thông tin và phương tiện giải trí  

Cả hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng hiện nay đều là những cấu 

trúc mở, linh hoạt và đạt được những thành tựu nhất định trong chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế. Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối 

người dân, đưa người dân làng vươn xa hơn đến các đô thị, quốc gia trên 

thế giới, tiếp xúc với văn minh công nghiệp, với hiện đại hóa và các vấn đề 

toàn cầu. Những phương tiện kỹ thuật của xã hội hiện đại như máy vi tính, 

điện thoại thông minh, internet… đã góp phần nâng cao, thúc đẩy các mối 

quan hệ xã hội cũng như gắn kết các mối quan hệ gia đình, làng xã xuyên 

biên giới. 
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CHƯƠNG 4. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA 

CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN Ở THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY 

 

4.1. Nguyên nhân biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển ở Thừa 

Thiên Huế  

4.1.1. Chính sách của Nhà nước và chính quyền địa phương 

Những chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương 

Thừa Thiên Huế các cấp như “Chiến lược biển Việt Nam”, Luật biển Việt 

Nam, chính sách hỗ trợ nghề cá, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế… đã trực 

tiếp hoặc gián tiếp tác động làm biến đổi văn hóa của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế nói chung, làng Thai Dương Hạ và An Bằng nói riêng 

trên nhiều khía cạnh, diện mạo khác nhau.  

4.1.2. Sự thay đổi về kinh tế và phát triển khoa học kỹ thuật 

Kinh tế tăng trưởng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của người dân, họ có điều kiện hỗ trợ tu bổ, phục hồi các di tích tín ngưỡng, 

tổ chức nghi lễ, lễ hội quy mô, hiện đại hơn trước đây. Bên cạnh đó, khoa 

học công nghệ tiên tiến đã hỗ trợ ngư dân trong hoạt động đánh bắt nhưng 

cũng tác động làm biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống như suy giảm 

tri thức đi biển, kỹ thuật đánh bắt, kinh nghiệm, kiêng cử... 

4.1.3. Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển 

Biến đổi khí hậu cùng với ô nhiễm môi trường vừa trực tiếp cũng 

như gián tiếp tác động đến môi trường tự nhiên, sinh thái, suy giảm nguồn 

lợi, người dân buộc phải thay đổi sinh kế, từ đó làm biến đổi các yếu tố 

văn hóa của cư dân ven biển nói chung, cư dân làng Thai Dương Hạ và 

An bằng nói riêng. 

4.1.4. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề của người dân địa phương 

Vì nhiều lý do như nguồn lợi thủy hải sản suy giảm, nghề biển hiện 

nay nhiều vất vả, khó thu hút lao động trẻ, di cư đô thị, hải ngoại... do đó, 

nhiều ngư dân bỏ nghề, chuyển đổi sang các công việc khác... từ đó tác 

động dẫn đến sự biến đổi văn hóa. 

4.1.5. Quá trình giao lưu, ảnh hưởng các yếu tố văn hóa hiện đại 

Trong bối cảnh CNH, HĐH, việc giao lưu, tiếp biến văn hóa hiện 

đại vừa mang lại nhiều tích cực nhưng cũng không ít tiêu cực cho văn 

hóa truyền thống cư dân ven biển.  
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4.2. Xu hướng biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển Thừa Thiên 

Huế  

Trong bối cảnh đời sống kinh tế xã hội có những chuyển biến 

như nêu trên, văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế tất yếu cũng 

chịu tác động mạnh mẽ và dẫn đến xu hướng biến đổi các giá trị văn 

hóa dưới nhiều hình thức, sắc thái và mức độ khác nhau. Các xu hướng 

chủ đạo là suy thoái, biến mất các yếu tố văn hóa gắn liền với môi trường, 

sinh kế biển; Phục hồi văn hóa theo hướng giản lược và tái cấu trúc văn 

hóa truyền thống; Tiếp nhận yếu tố văn hóa mới… 

4.3. Một số vấn đề đặt ra đối với biến đổi văn hoá của cư dân làng 

ven biển Thừa Thiên Huế hiện nay 

Sự biến đổi văn hóa cư dân làng Thai Dương Hạ và An Bằng cũng 

đặt ra một số vấn đề như: Sự xuống cấp của một số thiết chế tín ngưỡng, 

văn hóa truyền thống; Khai thác nguồn lợi thủy sản trên biển và đầm 

phá thiếu định hướng, theo hướng hủy hoại môi trường sinh thái; Phai 

nhạt, đứt gãy các giá trị văn hóa truyền thống; Sự xâm nhập của các yếu 

tố văn hóa mới. 

4.4. Định hướng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của 

cư dân làng ven biển Thừa Thiên Huế 

4.4.1. Định hướng  

Thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế phải dựa trên định hướng phát triển kinh tế, xã hội, văn 

hóa đã được Chiến lược biển và Luật biển Việt Nam nêu rõ. Đồng thời 

phải dựa trên đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của cư dân địa phương. 

4.4.2. Giải pháp  

Trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống cũng như hiện trạng biến 

đổi văn hóa cư dân làng ven biển Thừa Thiên Huế, thiết nghĩ muốn bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa đó cần phải tiến hành một số giải 

pháp sau: Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo nền tảng 

pháp lý cho việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của cư dân ven biển 

Thừa Thiên Huế; Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người 

dân về bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của cư dân ven biển Thừa 

Thiên Huế;  Nâng cao vai trò của người dân và cộng đồng với tư cách 

là chủ thể bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa; Bảo vệ những thành tố 

văn hóa có nguy cơ mai một, bị đe dọa; Gìn giữ, phát huy những giá trị 

văn hóa truyền thống tích cực, loại bỏ những yếu tố văn hóa ngoại lai; 
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Khai thác các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch sinh thái, văn 

hóa vùng biển. 

 

KẾT LUẬN 

1. Thừa Thiên Huế là địa phương thuộc vùng duyên hải Bắc 

Trung Bộ, nơi hội tụ các yếu tố tự nhiên từ rừng núi, đồng bằng, đầm 

phá và biển cả, tạo nên một sinh cảnh cư trú đa dạng cho các cộng 

đồng tộc người nơi đây.  

Trong lịch sử, Thừa Thiên Huế là vùng đất dừng chân, nơi 

giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa các cộng đồng cư dân Việt Nam trên 

con đường Nam tiến. Từ những làng thuần nông ở vùng đồng bằng 

ven sông, dần dần người Việt tịnh tiến ra định cư ở những dải đất cát 

nhỏ hẹp ven biển và đầm phá. Cũng không ít những cộng đồng lựa 

chọn sẵn những dải đất ven biển để hành nghề đánh cá như làng Thai 

Dương Hạ, An Bằng. Đặc điểm của sự hình thành làng xã Thừa Thiên 

Huế là từ việc tiếp nhận vùng đất mới, nhưng lại “trên cái nền cũ của 

lớp cư dân tiền trú” [79]. Ban đầu, với địa hình vùng đầm phá, cồn bãi 

ven biển không thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp nên họ phải kết hợp 

đánh bắt hải sản và khi phương thức kiếm sống này giữ vai trò chủ đạo 

thì các làng ngư/làng ven biển ở Thừa Thiên Huế ra đời. Trải qua hàng 

trăm năm, cư dân ven biển Thừa Thiên Huế đã tạo dựng và vun đắp nên 

các giá trị văn hóa biển hết sức phong phú, đa dạng và đầy sức hấp dẫn, 

biểu hiện trong các di chỉ khảo cổ, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ 

hội, ẩm thực, nghệ thuật diễn xướng, kho tàng văn học, tri thức dân 

gian… Những nét văn hóa này thể hiện trong mọi mặt đời sống của cư 

dân ven biển Thừa Thiên Huế, có sức lan tỏa, ảnh hưởng sâu sắc và vẫn 

tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong xã hội đương đại.  

2. Sinh sống trong sinh cảnh vùng ven biển và đầm phá qua 

nhiều thế hệ, cư dân làng ven biển Thừa Thiên Huế nói chung, cư dân 

Thai Dương Hạ và An Bằng đã hình thành nên những phương thức ứng 

xử với biển. Đó là gắn bó với biển, yêu biển bởi biển là nơi cung cấp 

nguồn sống cho người dân, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít mối 

đe dọa ngoài sức kháng cự của con người, từ đó hình thành nên tâm lý 

“vừa muốn chinh phục, vừa sợ biển”. Đây chính là cơ sở hình thành nên 

thế ứng xử hai chiều của cư dân miền biển. Trong quá trình đó, họ sáng 

tạo, đúc kết và trao truyền những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng 



21 

 

đồng. Từ những nét văn hóa vật chất với hệ thống di tích kiến trúc tín 

ngưỡng cộng đồng, các giá trị, tri thức trong tập quán ăn, mặc, ở, vận 

chuyển đi lại ở vùng biển, sông nước, đầm phá với những nét riêng, đặc 

thù; những nét văn hóa thể hiện trong đời sống xã hội với đặc trưng của 

cộng đồng nghề cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề cá như tính cộng 

đồng trong đánh bắt, trong tổ chức xã hội, trong các mối quan hệ xã hội; 

những nét đặc trưng trong đời sống tín ngưỡng, lễ hội, phong tục riêng 

biệt của vùng ven biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai như tục thờ 

các vị thần biển (cá Ông, Thai Dương Phu nhân…), những tập tục kiêng 

kỵ gắn liền với sinh hoạt kinh tế, chu kỳ đời người, tập quán ăn uống; 

hệ tri thức dân gian/bản địa mang nhiều giá trị văn hóa cũng như thực 

tiễn nghề biển… vừa thể hiện tính tương đồng cũng như đặc trưng mang 

yếu tố “địa văn hóa”, “văn hóa vùng miền” của hệ sinh thái địa lý nhân 

văn vùng ven biển Thừa Thiên Huế. 

3. Dưới tác động của tiến trình CNH, HĐH, các thành tố văn 

hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế đã có những biến đổi, ở dó 

thể hiện sự đan xen giữa các yếu tố văn hóa truyền thống với hiện đại, 

giữa quan niệm cũ với nhận thức hiện đại, có cả sự suy thoái, biến mất 

các yếu tố cổ truyền cũng như xuất hiện yếu tố mới của xã hội hiện đại. 

Điển hình như trong đời sống tín ngưỡng, bên cạnh các tục thờ thần phổ 

biến của cư dân ven biển như thờ cá Ông, thờ Thai Dương phu nhân, 

thờ Âm hồn, thờ thủy thần… là sự xuất hiện một số tín ngưỡng và hiện 

tượng thờ cúng mới trong các gia đình như thờ Thần Tài, thờ Bác Hồ; 

là sự xuất hiện của một số yếu tố mới trong thực hành nghi lễ ở các lễ 

hội truyền thống như phần dâng hương của các cấp chính quyền, các 

đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội; là sự mất đi của không ít những 

tập tục kiêng kỵ truyền thống gắn liền với đời sống sinh kế, văn hóa, xã 

hội của ngư dân như kiêng gặp phụ nữ mang thai, kiêng đi dưới lưới, 

kiêng cho phụ nữ lên thuyền, phụ nữ không được tham gia diễn trò trong 

lễ hội… do không còn phù hợp với môi trường, quan niệm của xã hội 

đương đại; hay sự tiếp nhận một số yếu tố, nghi thức mới của xã hội 

hiện đại trong các hoạt đông thực hành nghi lễ, lễ hội cộng đồng.  

4. Thông qua việc nghiên cứu biến đổi văn hóa của cư dân hai 

làng Thai Dương Hạ và An Bằng, có thể nhận thấy một số thách thức, 

vấn đề đặt ra cần xem xét đối với sự tồn tại và phát triển bền vững trong 

đời sống sinh kế cũng như nền văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên 
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Huế trong bối cảnh hiện nay như: vấn đề ô nhiễm môi trường biển, sự 

suy giảm nguồn lợi thủy sản ven bờ, sự dịch chuyển cơ cấu ngành nghề 

theo hướng suy giảm nghề biển; sự phai nhạt, xa rời các giá trị văn hóa 

truyền thống; sự coi trọng giá trị đồng tiền trong đời sống dân cư; yếu 

tố văn hóa mới không phù hợp xâm nhập vào đời sống cư dân làm phai 

nhạt, xói mòn các giá trị truyền thống; các mối quan hệ giữa cá nhân 

với cá nhân, cá nhân với cộng đồng có những biến chuyển theo chiều 

hướng coi trọng đồng tiền, coi trọng chủ nghĩa cá nhân hơn là yếu tố 

đoàn kết cộng đồng như trước… 

Bên cạnh đó, qua nghiên cứu, khảo sát hiện trạng đời sống văn 

hóa của cư dân làng Thai Dương Hạ và An Bằng, luận án cũng đưa ra 

một số nhận định về xu hướng biến đổi văn hóa truyền thống cư dân 

ven biển Thừa Thiên Huế trong bối cảnh HĐH, cụ thể ở các thành văn 

hóa vật chất, văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần. Các xu hướng chính 

đó là: suy giảm và biến mất các tập quán, tín ngưỡng gắn liền với môi 

trường biển; phục hồi văn hóa truyền thống có sự tái cấu trúc và giản 

lược trong một số biểu hiện như thời gian, quy mô, nghi thức, suy 

giảm niềm tin vào tín ngưỡng và thần linh…; sự tiếp nhận các yếu tố 

văn hóa mới của xã hội đương đại và quốc tế làm đa dạng, phong phú 

các yếu tố văn hóa của cộng đồng dân cư.  

5. Dựa trên cơ sở định hướng của Đảng và Nhà nước trong vấn 

đề bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo trên phạm vi cả nước 

cũng như ở Thừa Thiên Huế nói riêng trong phát triển bền vững, đồng 

thời căn cứ vào kết quả nghiên cứu thực trạng biến đổi văn hóa của cư 

dân hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng, tác giả đề xuất một số giải 

pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng cư dân 

ven biển Thừa Thiên Huế trong bối cảnh xã hội đương đại, gắn với phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển đảo: Trước 

mắt, cần phải xác định biển và tài nguyên biển là nguồn sống chính của 

cộng đồng cư dân ven biển, do đó, cần phải chung tay bảo vệ tài nguyên 

biển lâu dài bằng cách khai thác một cách hợp lý, khoa học, bền vững; 

xây dựng chiến lược bảo vệ biển lâu dài. Bên cạnh đó, hiện nay, tình 

trạng không ít giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân làng 

ven biển đã không còn nguyên trạng mà có sự biến đổi để phù hợp với 

điều kiện của xã hội đương đại, trong đó, có một số giá trị tốt đẹp, nhân 

văn đã bị lãng quên, biến mất, ngược lại, một số yếu tố văn hóa mới 
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xuất hiện, du nhập vào đời sống dân cư nhưng lại không phù hợp với 

“thuần phong mỹ tục”. Do đó, cần phải có những biện pháp cụ thể, cấp 

bách trong việc phục hồi, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp, đồng thời, từng bước loại bỏ những yếu tố văn hóa mới nảy sinh 

không phù hợp thuần phong mỹ tục của cộng đồng, dân tộc.  

6. Kết quả nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của cư dân hai làng 

Thai Dương Hạ và An Bằng cũng chỉ mang tính gợi mở bước đầu, cần 

tiếp tục nghiên cứu, khảo sát trên diện rộng ở nhiều điểm nghiên cứu 

khác cũng như chuyên sâu hơn nữa về các khía cạnh kinh tế, văn hóa, 

xã hội… trong đời sống cư dân ven biển Thừa Thiên Huế để có cái 

nhìn đa chiều, khách quan trong sự nhìn nhận, đánh giá các xu hướng 

biến đổi trong tương lai. Đồng thời, những kết quả đó cũng là cơ sở, 

tiền đề để đề xuất những chính sách quản lý, phát triển phù hợp, góp 

phần phục hồi, duy trì và bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trước những 

thách thức của quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa và xu thế hội nhập 

mạnh mẽ của xã hội đương đại.  
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INTRODUCTION 

 

1. Reasons for choosing the topic 

The 21st century is the century of globalization and 

international integration, when culture is identified as a resource for 

sustainable economic and social development. The issue of preserving 

and promoting the local cultural traditions of each region has been 

posed as an important task to contribute to building the cultural and 

spiritual foundation of the society in accordance with the content the 

Resolution of the 5th Central Party Committee, Session VIII has set out. 

Vietnam is a country with a long coastal  line of more than 3260 

km, which has brought many potentials and advantages in terms of 

economy and living environment, contributing to the formation of 

marine communities with many typical values enriching the cultural 

picture of the S-shaped strip of land, in which the Central Coast’s 

cultural region has a special role.  

In the coastal cultural region of the Central, the coastal sub-

region of Thua Thien Hue is home to a long-standing fishing 

community, continuing through many historical periods. In the 

process of formation and development, the coastal 

villages of Thua Thien Hue have created, summed up and 

handed down traditional cultural values, forming a 

material and spiritual cultural system imbued with 

elements of traditional sea culture such as community 

religious institutions, customs of residence, customs of 

dress, means of transport, knowledge in the marine 

profession; traditional social organization with village 

management institutions and social relationships; 

spiritual and cultural life with beliefs such as Whale 

worshipping, God of the sea worshipping, Lonely Ghosts 

worshipping, festival activities with the outstanding Cau 

Ngu festival, literature and folk performances…  

In recent years, the process of rapid urbanization in the Central 

Coast region in general and Thua Thien Hue in particular, the shift in 

the structure of occupations in the direction from marine occupations to 
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other service occupations, even leaving home land... are the cause of 

changes in the life of material culture, social culture and spiritual 

culture. The lives of coastal people are gradually becoming less 

attached to the marine environment. Many families rely mainly on 

economic aid from relatives in big cities, especially overseas, which 

gradually makes conditions for maintaining marine cultural practices 

disappears. The reality of cultural change in coastal villages in Thua 

Thien Hue in general and Thai Duong Ha village in An Bang in 

particular caused marine cultural values to fade, disruptions and cultural 

conflicts in the process of exchanging and receiving new cultural 

features, strongly affecting the current material, social and spiritual 

cultural life of the people.   

In the face of that situation, there is an urgent need to preserve 

and promote the traditional values in the context of modernization. 

Researching and surveying cultural change in localities with a long 

coastline like Thua Thien Hue is a difficult task in all coastal villages. 

So that, the thesis has selected the two villages of Thai Duong Ha and 

An Bang as localities with important geographical positions, long 

history of formation, and a long history of marine culture reflected in 

the system of typical religious architectural constructions, social, 

religious, cultural, material and spiritual life, having close 

relationships in many aspects with the communities in the region as 

well as in the world. Moreover, the transformation of cultural 

elements in the two villages of Thai Duong Ha and An Bang is taking 

place strongly under many different ranges and levels of expression 

under the strong and comprehensive impact of the urbanization and 

modernization process associated with the policy of socio-economic 

development of Thua Thien Hue province in recent years. Therefore, 

the research results on cultural change of coastal village residents in 

Thua Thien Hue during the modernization process will contribute 

more bases and arguments for local authorities, cultural management 

agencies to propose policies to preserve and develop the cultural 

values of the community properly and effectively. 

From the above reasons, the issue “Cultural change of village 

coastal residents of Thua Thien Hue in the process of modernization (Case 

study of two villages of Thai Duong Ha and An Bang)” is chosen to be the 

content of the PhD thesis in Ethnology. 

2. Research objectives and tasks 

2.1. Research objectives  



3 

 

Through studying the traditional and current cultural life of Thai 

Duong Ha and An Bang’ residents, the thesis wishes to clarify the change 

of cultural from 1986 to present, and at the same time identify factors 

affecting the cultural change of the community. 

2.2. Tasks 

In order to achieve the set objectives, the thesis will perform the 

following main tasks: 

- Systematize the theory of culture, cultural change and coastal village 

culture in the context of modernization. 

- Describe the cultural life, especially the traditional culture of Thai 

Duong Ha and An Bang villagers with elements of material culture, social 

culture and spiritual culture. 

- Analyze the causes of cultural change of Thai Duong Ha and An Bang's 

people during the modernization process. 

- Assess the change in the two villages of Thai Duong Ha and An Bang 

in terms of material culture, social culture, spiritual culture; forecast the 

changing trends in the coming time by the effects of modernization. 

- From the research results, propose solutions to preserve and promote 

the cultural values of the inhabitants of the coastal villages in Thua Thien 

Hue province in particular and in the coastal Viet Nam in general. 

3. Object and scope of research 

3.1. Objects 

- Houses and cultural relics and beliefs of the community; cuisine, costume 

and moving habits; 

- Village’s organizational structures and the relationships within the family, 

clan and society; 

- Community rituals and festivals; customs and habits. 

3.2. Research scope 

- Space scope: The thesis studies the coastal area of Thua Thien Hue, 

especially, focuses on two villages: Thai Duong Ha (Thuan An town) and 

An Bang (Vinh An commune), Phu Vang district because of the 

following reasons [i]. In terms of geographical location: These are two 

localities representing the natural and climatic features of the coastal area 

of Thua Thien Hue, where conditions of estuary, lagoon and coastal sand 

dunes converge; [ii]. Livelihoods: The study areas are communities that 

have been living, existing and developing based mainly on marine 

fisheries. At present, An Bang village is gradually shifting to service 

occupations, tourism, labor migration; Thai Duong Ha still maintains and 

develops fishery; [iii]. Regarding to cultural characteristics: The study 
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area ensures the specificity of marine cultural values, associated with 

people's livelihoods. Despite the changes to different degrees, the cultural 

factors associated with the sea still run through and play an important role 

in the community's life. 

- Temporal scope: The thesis focuses on studying the culture of the people 

who is living in Thai Duong Ha and An Bang villages from 1986 to present. 

Since the 6th Party Congress (1986), this is considered a "Doi Moi" 

milestone in many aspects and on a national scale. The time "present" 

milestone that the thesis is aiming for is the time when the author 

approaches and collects documents as well as field data, most recently, 

specifically in the year of 2021. 
4. Research materials 

The thesis uses 02 datas: paper documents and field documents. 

4.1. The paper documents 

The thesis uses books and articles by domestic and foreign authors 

which related to coastal residents in the world and Vietnam in English, French 

and Vietnamese.   

Some documents were referenced to written works such as O Chau 

Can Luc by Duong Van An, Phu Bien Tap luc by Le Quy Don, Dong Khanh 

geography... and the Policy’s paper of the Government, ministries, branches, 

People's Committee of TT Hue Committee , districts and communes. 

4.2. The field documents 

The field materials are collected mainly through surveys, 

ethnographic fieldwork spanning many years in the coastal villages of 

Thua Thien Hue such as Hai Nhuan village (Phong Hai commune), My 

Loi village (Vinh My commune), Phuong Dien village (Phu Dien 

commune), Canh Duong (Loc Vinh commune)..., especially two villages 

is Thai Duong Ha (Thuan An town) and An Bang (Vinh An commune). 

From pictures taken, sound recorded, interviews, observed festivals, 

economic and cultural activities, etc., we used and compared them in the 

thesis. 

5. Thesis contribution 

5.1. Scientific contribution 

The thesis can be seen as a monograph systematically studying the 

cultural change of the inhabitants of the coastal village of Thua Thien Hue 

through 2 typical villages in the process of modernization; deeply survey 

and describe the typical traditional cultural values of the sea; analyzing 

cultural changes under the influence of many different factors in the 

context of modernization. 
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The thesis contributes to raising the challenges, the problems posed, 

as well as forecasting the trends of cultural change of coastal residents of 

Thua Thien Hue in the process of rural and agricultural region 

modernization. 

5.2. Practical contribution 

Through the thesis’s results, we will see the changes of cultural 

structure, traditional cultural elements in the current integration trend. 

From that, provide scientific arguments to help economic, cultural - 

social managers, policy makers in the locality have an overview of the 

process and results of cultural change of the coastal community of Thua 

Thien Hue, is the basis for promulgating policies to manage, preserve and 

promote cultural values appropriately and effectively. 

Together with other studies, the thesis contributes to building a 

data source for research and teaching on traditional cultural issues and 

cultural change of residents in coastal areas of Vietnam. 

6. Thesis layout 

Besides Introduction (5 pages), Conclusions (3 pages), 

References (6 pages) and Appendix (58 pages), the thesis content is 

divided into 4 chapters. 

Chapter 1. Literature review, theoretical basis, methods and 

overview of the research area (30 pages) 

Chapter 2. Traditional culture of Thai Duong Ha and An Bang 

residents (38 pages) 

Chapter 3. Cultural change of residents of Thai Duong Ha and 

An Bang villages in the process of modernization (39 pages) 

Chapter 4. Preservation and promotion of cultural values of 

present coastal village residents in Thua Thien Hue (23 pages) 

 

 

CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW, THEORETICAL BASIS, 

METHODS AND OVERVIEW OF THE RESEARCH AREA 

 

1.1. Literature review 

1.1.1. A theoretical documents on the culture of coastal residents in 

the world and in Vietnam 

Marine culture is the topic that have received the attention of many 

scholars in the world since quite early. Theoretically, a few studies on 

marine culture from the perspective of a historical and cultural region 
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associated with natural geographical factors in human daily life, typically 

the “Marine civilization” of E.Ju Tereshchenko (2010); “Island as a 

Chain” (2015) by Owe Krister Ronstrom… 

Studies on villages and Vietnamese coastal villages, notably the 

works by foreign and Vietnamese authors such as: Kenneth Ruddle, 

Philippe Papin and Olivier Tessier, John Kleinen, Le Quang Nghiem, 

Ngo Duc Thinh, Nguyen Duy Thieu: “Traditional community-based 

coastal marine fisheries management in Viet Nam” (1998), “Villages in 

the Red River Delta, open issues” (2002), “Vietnamese Villages - revive 

the past, face the future” (2012), “Worshipping customs in Khanh Hoa 

fishing net fishermen” (1975), “Regional culture in Vietnam” (2004), 

“Traditional coastal culture of the Vietnamese people” (2010), 

“Fishermen's community in Vietnam” (2002). These works have 

provided us with perspectives on the characteristics and structure of the 

village; characteristics and values of traditional cultural elements of 

coastal residents of Vietnam as well as the Thua Thien Hue province. 

1.1.2. Documents on the culture of coastal residents in the Central 

region 

There have been many other documents about the culture of coastal 

residents in the Central region, such as: General studies, theories of folklore; 

Studies on customs, beliefs and festivals; Studies on folk/indigenous 

knowledge in the marine industry… Typically the works of Ngo Duc Thinh, 

Nguyen Duy Thieu, Nguyen Dang Vu, Vu Anh Tu, Le Quang Nghiem, 

Nguyen Thanh Loi... Fishermen's community in Vietnam (2002), Folklore of 

coastal residents of Quang Ngai (2018), Vietnam's sea and island culture - Sea 

and island culture in the North Central region (2018)... have provided scientists 

with sources of factual documents on traditional cultural values, the 

interference and transformation in different social contexts, especially in the 

process of modernization. 

1.1.3. Documents on the culture of coastal inhabitants in Thua Thien 

Hue and changes in the process of modernization  

Referring to the topic of culture of coastal inhabitants in Thua 

Thien Hue and its changes in the process of modernization, there are 

quite a few works of the authors that have been published on 

different aspects as Studies on characteristics lagoon and the 

formation of coastal communities in Thua Thien Hue, Studies on the 

characteristics and values of cultural elements of coastal residents in 

Thua Thien Hue, Studies on the theory of cultural change and 

practice of cultural change of coastal village residents in general and 
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in Thua Thien Hue... such as: Le Van Thuyen and Le Nguyen Luu, 

Tran Dai Vinh, Nguyen Van Dang, Le Van Ky, Nguyen Thi Tam 

Hanh… Cultural geography of My Loi village (1999), Traditional 

culture of Thuan An sea area (2000), "Names of villages and 

communes in Thua Thien Hue through historical periods" (2002), 

Ancient Hue culture - life village culture (2006), "Some issues about 

central coastal villages through Han Nom documents in Ha Thanh 

village", "Globalization and the change of family and village culture: 

a case in the village An Bang overseas Vietnamese (Vinh An 

commune) , Phu Vang district, Thua Thien Hue)” (2015), "Changing 

beliefs of coastal residents in Da Nang in the process of urbanization" 

(2017)… provided scientists not only a theoretical basis for cultural 

changes but also practical problems caused by cultural changes in 

different social contexts, especially in the period of industrialization 

and modernization. 

1.1.4. The results thesis inherited and the issues raised need to be 

solved 

- The results that thesis inherited 
Through research and study of scientific works related to the topic, it is 

possible to see that researches on villages, cultural life of coastal village residents 

and cultural changes of coastal village residents in general and the coastal village of 

Thua Thien Hue in particular have attracted many domestic and foreign scientists. 

The researched and published works are quite abundant  such as monographs, 

articles, journals, theses, scientific projects, ... have provided the author with many 

valuable materials related to the topic, that is: (i) Documents about the characteristics 

and history of coastal communities by authors, such as Le Quang Nghiem, Institute 

of Southeast Asian Studies, Ngo Duc Thinh, Nguyen Van Kim , Nguyen Duy Thieu; 

(ii) Documents about characteristics and structure of coastal villages by the authors 

of the Institute of Southeast Asian Studies, Nguyen Duy Thieu, Le Duy Dai, Phan 

Thuan An, Le Khai, Phan Trong Phiem... (iii) Documents about the characteristics 

and cultural values of coastal residents of the authors like Le Van Ky, Phan Thuan 

An, Tran Van Tuan, Le Nguyen Luu, Nguyen Thanh Loi, Nguyen Van Dang, Tran 

Hoang…  

These are valuable sources to provide the author with the initial history of the 

formation and development of coastal villages in Central Vietnam as well as Thua 

Thien Hue, about the characteristics and cultural changes of the residential 

community. 

- The problems raised need to be solved 

In the thesis we pose a number of issues to be solved such as: 

Continuing to research, systematize the research theoretical framework 

on cultural change; Identify the cultural changes of Thai Duong Ha and 
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An Bang villagers in particular and the coastal residents of Thua Thien 

Hue in the context of modernization; Evaluating the influencing factors 

that change the cultural life of the residents of Thai Duong Ha and An 

Bang villages as well as the coastal residents of Thua Thien Hue; 

Identifying and assessing the cultural change trend of Thai Duong Ha and 

An Bang residents in the future; Proposing some solutions to preserve 

and promote the cultural values of Thai Duong Ha and An Bang residents 

in the current context. 

1.2. Theoretical basis 

1.2.1. Some concepts related to the thesis 

The thesis presents concepts related to the content such as: 

culture, cultural change, sea village/coastal village, modernization. 

1.2.2. Theories 

The thesis chooses the approach of the Theory of Cultural Change 

and Theory of Cultural Ecology to solve the research topic. 

1.3. Research Methods 

Based on the point of view of dialectical materialism and historical 

materialism, the thesis approaches and tacles the issues the tpics  through 

the following methods: Ethnographic field method; Methods of document 

research; Comparative and contrasting research methods; Methods of 

analysis and synthesis; Interdisciplinary research methods. 

1.4. Overview of the study area 

1.4.1. Overview of the natural environment, population 

characteristics and culture of coastal residents in Thua Thien Hue 

The coastal area of Thua Thien Hue includes favorable natural and 

climatic conditions for people to live. In addition, here also converges the 

conditions for people to explore and set up villages, favorable for the 

development of the fishery. 

Vietnamese living at the coastal area of Thua Thien Hue have 

created traditional cultural values that are not only associated with the wet 

rice civilization because they are preserved from the villages of the North 

Central region, but also show their acquiescence, creating new cultural 

elements of the indigenous pre-inhabitants. The cultural values of coastal 

residents of Thua Thien Hue are crystallized from life associated with the 

sea, from knowledge in fishing, seafood processing, community religious 

life, and typical coastal festivals, material cultural factors such as house, 

communal houses, temples, etc. 

1.4.2. Overview of the research location 



9 

 

About 12km away from Hue city, Thai Duong Ha village is located 

at the Perfume River estuary, one side adjacent to the sea, one side adjacent 

to Tam Giang lagoon. It is a village with a long history of catching fish on 

the sea and lagoon. Currently, fishing is still one of the main livelihoods of 

Thai Duong Ha people. Besides, a number of new occupations such as 

service, tourism... were formed and gradually occupied a high proportion 

in the local industry structure. Even so, the forms and values in the cultural 

life of Thai Duong Ha residents still clearly show their close connection 

with the marine environment. 

An Bang village (Vinh An commune, Phu Vang district) is one of 

the typical horizontal fishing villages of Thua Thien Hue province. In the 

past, most of An Bang people followed fishery. Currently, fisheries no 

longer play a leading role in livelihoods of residents, but traditional cultural 

and religious activities associated with the sea are still maintained. 

 

CHAPTER 2. TRADITIONAL CULTURE OF THE RESIDENTS 

OF THAI DUONG HA AND AN BANG VILLAGE 

 

2.1. Production culture 

2.1.1. Fishery 

The lives of the people of the two villages of Thai Duong Ha and 

An Bang depend mainly on fishing, in which catching and processing 

seafood are the two main activities. Traditional fishing include profession 

of  nets (dragon nets, seine nets, gill nets, lift nets); hook and line (on 

shore and deep sea); catching small sea shrimp. Besides sea fishing, the 

people of Thai Duong Ha village also have other forms of fishing on Tam 

Giang lagoon with the main occupations such as trawling, and traps. 

In parallel with fishing, Thai Duong Ha an An Bang villagers 

also have seafood processing professions: making fish paste Thinh 

(hearing paste, fish paste, sour shrimp paste); making fish sauce; making 

broth; dry seafood processing. 

2.1.2. Trading 

Associated with fisheries, exchange and trade activities of people 

in coastal villages in general, in Thai Duong Ha and An Bang in particular, 

are quite developed. In addition, with its location at Thuan An estuary, 

where ships traded goods in and out of the Hue capital, commerce became 

one of the important occupations, providing the main source of livelihood 

for Thai Duong Ha people in the past. Not as strong as in Thai Duong Ha, 

but the activities of exchanging and trading products from the sea for other 
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agricultural products are also quite popular in An Bang village, they do not 

become the main source of livelihood of the people here though. 

2.1.3. Agriculture and handicrafts 

Most villages are located on disadvantaged coastal sandy 

habitats, so agriculture is not the main economic sector of Thai Duong 

Ha and An Bang villages. Agricultural production on sandy areas always 

faces many difficulties, plus traditional farming practices are often 

ineffective. Therefore, food and food sources is always a problem not 

only for residents of coastal villages in Thua Thien Hue, but also 

nationwide. 

2.2. Material culture 

2.2.1. Architectural type and residential space 

The common feature of houses on the coast is often small and low 

to avoid storms. Usually, important architectural works in the village 

such as communal houses, pagodas, temples... initially have a structural 

frame made of wood, built with brick walls and tiled roofs, the rest of the 

houses are made of mixed wood, thatched roofs and mud walls. At first, 

most of the houses were made of bamboo, and the families with better 

economic conditions had houses made of wood. In addition, former 

lagoon residents also lived on "stilt houses" built on the water surface of 

Tam Giang lagoon to facilitate catching.   

2.2.2. Cuisine and clothing 

The eating characteristics of the people in the sea show the richness 

of dishes because there have many ingredients, associated with aquatic 

resources from the lagoon and the sea. 

Associated with fishery activities, the costumes of residents of the 

two villages of Thai Duong Ha and An Bang also show simplicity and 

convenience, suitable for their profession. Men often wear a three-

sleeved shirt, short pants, and a conical hat to make it easier to move. 

2.2.3. Means of transportation  

The previous means of transportation of Thai Duong Ha and An 

Bang people were also mainly on foot. Besides, another type of important 

means of transport is boat, which is both a means of exploiting aquatic 

resources and a means of transportation for the villagers. 

2.3. Social - cultural 

2.3.1. Social organization 

As a fishing village, the social institutions in the two villages of 

Thai Duong Ha and An Bang are basically still the social structure of 
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traditional agricultural villages of Vietnam, in which there is another 

social organizations “Van”. 

2.3.2. Social relationships 

Social relationships in coastal villages are expressed in terms of 

village relations, blood relations at the levels of clans and families. 

2.4. Spiritual culture 

2.4.1. Religions, beliefs and traditional folk festivals 

2.4.1.1. Religions 

Buddhism and Christianity are two main religions in the life of Thai 

Duong Ha and An Bang residents. The birth and development of religions 

here is in harmony with the traditional cultural life of the local people. 

2.4.1.2. Beliefs 

In daily life, residents of Thai Duong Ha and An Bang have many 

beliefs directly related to marine livelihoods such as worshipping God of 

the sea (Whale worshipping, Lonely ghosts worshipping…), done 

regularly every year. Within the scope of this research, the thesis only 

focuses on a number of beliefs associated with the characteristics of 

coastal residents such as: whale worshipping, Thanh Hoang worshipping, 

Thai Duong Lady and the Lonely ghosts worshipping.  

2.4.1.3. Festivals 

There are many typical festivals in Thua Thien Hue coastal 

residents’s life, such as Cau Ngu festival, festivals related to the custom of 

worshipping Mother and Goddesses, festivals worshipping figures who 

have contributed to the village and country... Within the scope of the 

research, the thesis focuses on surveying Cau Ngu festival to clarify the 

historical and cultural factors of the community's festivals in the 

community in the context of economic activities in the sea and lagoon at 

the present. 

2.4.2. Customs and traditions 

2.4.2.1. Marriage, funeral 

Regarding the customs and habits related to the human life 

cycle such as marriage, funerals of Thai Duong Ha and An Bang 

villagers, although they follow the general regulations of the 

Vietnamese people, there are some differences. In marriage, sons 

mainly get to know the girls in the village, rarely interact with the other 

villagers. Also, regarding funerals, in addition to common customs, 

there exist distinct features associated with the characteristics of river 

dwellers. For those who died at sea and lost their bodies, their relatives 
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had to perform a funeral ceremony to call the spirits to unite with the 

bodies, and avoid leaving coffins in the house. 

2.4.2.2. Folk knowledge  

After many years at sea, fishermen have learned from practice into 

experience and folk knowledge in aspects related to the sea and profession 

such as climate, weather, environment, astronomy (awareness of wind, 

water, moon and stars... to predict flow of water, operate boats); knowledge 

and techniques of fishing (understanding about the characteristics of fish 

species, fishing grounds, the suitability of fishing gears in catching different 

aquatic species, etc). 
2.4.2.3. Abstinence customs 

The marine profession with fishing activities which always 

contains many unpredictable dangers, has become a predestined career 

associated with every life of Thai Duong Ha and An Bang people, so it 

has formed social habits that are recognized by the fishing community, 

thereby forming customs associated with fishing, such as abstaining 

from meeting pregnant women before setting sail, abstaining from 

meeting people in mourning, encourtering snakes, walking across the 

nets... 

2.4.2.4. Literature and folk performance 

The folklore life of the village in general  in the coastal villages in 

particular is very diverse from legends, fairy tales, folk songs, and chants to 

traditional forms of drama, thoughts, feelings, aspirations of fishermen. 

Especillay, those values are associated with the characteristics of 

communities residing in coastal areas, which always have to face harsh 

conditions of nature. 

 

CHAPTER 3. CULTURAL CHANGE OF RESIDENTS OF THAI 

DUONG HA AND AN BANG VILLAGES IN THE PROCESS OF 

MODERNIZATION 

 

3.1. Economic and social context in the coastal area of Thua 

Thien Hue after Reform (Doi Moi) (1986) 

After Reform (Doi Moi), the local economies across the country 

have prospered, so did the coastal villages of Thua Thien Hue. Fisheries 

with offshore fishing, aquaculture and seafood processing activities 

developed strongly. Economic growth gives people chance to invest in 

physical facilities, infrastructure, and gradually improve living standards. 

Along with that, the cultural, social and spiritual life also has many 
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changes, religious relics and festivals are interested in preserving, 

investing in festival organization funds, purchasing modern equipment 

serving cultural life; a lot of money was invested in building palatial 

houses and tombs; Social relationships are expanded, richer and more 

diverse. 

3.2. Change in production culture 

3.2.1. Fishery 

Currently, the marine occupation of residents of Thai Duong Ha 

and An Bang has had many changes compared to the past, which is 

reflected in the investment in modern fishing equipment, fishing gear, 

fishing processes, techniques, productivity and efficiency in catching, 

processing and consuming products… 

3.2.2. Trading 

Nowadays, with the development and support of information 

technology, commercial activities become more diversified, buying, 

selling and exchanging products become easier than in the past. 

Sometime, people who make products do not need to bring goods to the 

market, with a laptop or cellphone connected to the internet, they just 

need to stay at home and sell their products to everyone, anywhere in the 

world. 
3.2.3. Agriculture and handicrafts  

Today, agricultural farming in Thai Duong Ha and An Bang is just 

a side job and is decreasing due to climate change, arid coastal land area, 

saline intrusion, etc. 

Regarding handicrafts, at present, boat building, repairing and net 

weaving in Thai Duong Ha and An Bang villages are no longer developed 

as before because many people have switched from marine jobs to other 

occupations, such as tourism, services, etc. 

3.3. Change in material culture 

3.3.1. Architectural type and residence space 

Nowadays, most of the houses in Thai Duong Ha and An Bang are 

solid houses, with reinforced concrete materials, many houses are even 

bigger and more “splendid” than many houses in big cities. Many houses 

with construction area up to several hundred square meters like high-walled 

villas “sprang up” all over the villages. 

3.3.2. Clothes and cuisine 

With the characteristics of coastal residents, the costume of Thai 

Duong Ha and An Bang people is also quite simple, not fussy and 

extravagant. Modern and full life makes it easier and more convenient to 
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dress up in coastal villages in general, Thai Duong Ha and An Bang in 

particular. The dress also shows more or less the difference between rich 

families or families with average living standards. Most of the people's 

daily clothes are ready-made such as shirts, t-shirts, long pants, dresses... 

3.3.3. Means of transport  

At present, besides the boat that is still being used as a means of 

fishing, people in the two villages also use a varieties of modern means 

such as bicycles, motorbikes, cars, trains, planes, etc. to commute and trade 

with neighboring regions, even with many distant lands in the world. 

3.4. Changing social culture 

3.4.1. Social organization 

Today, the commune is the lowest level administrative unit in the 

State administrative apparatus of the Socialist Republic of Vietnam. 

Traditional self-governance village no longer exists as before, instead there 

is a village-level unit on duty (contemporary village self-governance) 

under the management of local commune-level authorities. However, 

villages still exist in the people's life as a self-governing organization, with 

the role of connecting clans in the village, organizing and performing 

religious activities and community festivals. Besides, the traditional 

fisheries organizations were converted into Fisheries Association. 

3.4.2. Social relationship 

In the modern society, social relationships also tend to be more open, 

showing multi-dimensional, multi-field interactions, between village - 

country (village - commune), relationship between village members 

(neighborhood), blood relationship (family, individual)... The current class 

distinction is no longer as clear as before, or the gap between role and 

position the main population and unoffical residents, too reduce markedly. 

The distinction between classes was only shown in meetings, sacrifices, 

rituals and festivals in the village. 

3.5. Changing spiritual culture 

3.5.1. Religions, beliefs and traditional folk festivals 

3.5.1.1. Religion 

Nowadays, Buddhism and Christianity also have many changes in 

the religious activities of believers. In the context of globalization and the 

development of science and technology, the religious life of the inhabitants 

also shows changes in many aspects: from the increase of religious 

followers to the change of the form of religion, religious practices and 

beliefs. 

3.5.1.2. Beliefs 
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In the period of industrialization and modernization, with the impact 

of factors such as the career change of fishermen, the application of science 

and technology in production, traditional forms of belief such as whale 

worship, worshipping the tutelary, worshipping the Mother/Goddess, 

Lonely ghosts worshipping... has also changed in many aspects such as 

changes in architecture, art of worship facilities, objects of worship; the 

decline in belief in gods when fishermen were supported by modern boats, 

supporting machinery systems... in production and life activities. 

3.5.1.3. Festivals 

There are many festivals in the life of people who are living in the 

coastal area of Thua Thien Hue province, and the most important festival 

is Cau Ngu. Today's Cau Ngu Festival has changed according to trends 

such as: simpler in organization, smaller in time and scale of organization. 

Specific changes such as in the rituals include the addition of many modern 

cultural activities such as Hue folk songs, lion dances, etc. to the traditional 

Cau Ngu festival. Some other changes is quite evident in the entry of many 

elements of modern society such as modern sound and light systems, 

cameras, camcorders, confectionery, western wine...   

3.5.2. Changes in customs, practices, and folk knowledge 

3.5.2.1. Changes in marriage, mourning 

In the last two decades, in the marriage and funeral customs in Thai 

Duong Ha and An Bang villages, there have been changes to suit the new 

cultural life. A number of new customs with colors of the period of 

industrialization and modernization also appeared in the daily life of the 

villagers. Specially, people tend to run after things that are extravagant, 

frivolous, and respect the external appearance (organizing a long, long 

funeral, building big tombs, etc.) does not care about the noble and humane 

meanings in every routine and custom of the homeland.   

3.5.2.2. Decreasing the role of knowledge and experience in fishing 

activities 

The process of industrialization and modernization has created 

modern machinery and vehicles, which are used more and more, making 

many changes in the method of fishing at sea. Traditional knowledge about 

fishing and navigating knowledge in the sea gradually no longer play an 

important role for fishermen. 

3.5.2.3. Decreasing taboos in the marine profession 

With the support of modern boats and machines, fishermen feel 

more safe in every trip to sea. Before sailing, fishermen rarely burn 

incense to pray at the shrines in the village. Women also appear more 
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often on the boats. Therefore, the custom of taboo also declined in daily 

life as well as in working life. 

3.5.2.4. Literature and folk performance 

In the process of formation and development, the people of the 

coastal villages of Thua Thien Hue possess a treasure of folklore that is 

quite rich, diverse and attractive, but currently, the percentage of people 

who know these genres is very low. Most of the people who know is 

the elderly in the village. 

3.6. Changing in approach to information and entertainment 

facilities 

Both Thai Duong Ha and An Bang villages are now open and have 

flexible structures and have achieved certain achievements in economic 

restructuring. Information plays an extremely important role in connecting 

people, bringing villagers further to cities and countries around the world, 

contacting industrial civilization, modernization and other global problems. 

The technical means of modern society such as computers, smart phones, 

internet... have contributed to enhancing and promoting social relationships as 

well as linking family and village relationships across the country. 

 

CHAPTER 4. PRESERVATING AND PROMOTING 

CULTURAL VALUES OF COASTAL VILLAGE RESIDENTS IN 

THUA THIEN HUE AT PRESENT 

 
4.1. The reason of cultural change of coastal village residents in Thua 

Thien Hue 

4.1.1. Policies of the state and local authorities 

The policies of the Party, State and local authorities of Thua Thien 

Hue at all levels such as "Vietnam's marine strategy", Vietnam's Law of the 

Sea, policies to support fisheries, support fishermen for economic 

development... have affected to the culture change of coastal residents of 

Thua Thien Hue in general, Thai Duong Ha and An Bang villages in 

particular in many different aspects and appearances. 

4.1.2. Economic changing and scientific technical development 

The economic growth contributes to improving the people's 

material and spiritual life, they have conditions to support the restoration 

and reservation of religious relics, organize ceremonies and festivals on a 

larger and more modern scale than before. In addition, advanced science 

and technology have not only supported fishermen in fishing activities, 
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but also contributed to make the changes to traditional cultural values such 

as declining seafaring knowledge, fishing techniques, experience, etc. 

4.1.3. Climate change and marine pollution 

Climate change and environmental pollution affect directly as 

well as indirectly the natural and ecological environment, reduce 

resources, forced inhabitants to change their livelihoods, thereby making 

the change of culture of coastal residents in general, and residents of Thai 

Duong Ha and An Bang villages in particular. 

4.1.4. The restructuring of local people's occupations 

Due to many reasons such as the reduction of aquatic resources, 

the current harship marine profession, it is difficult to attract young 

workers, urban migration, overseas migration... Therefore, many 

fishermen quit their jobs and switch to other jobs... thereby impacting on 

cultural change. 

4.1.5. Exchange and influence of modern cultural factors 

In the context of industrialization and modernization, the exchange 

and acculturation of modern culture has brought many positives and 

many negatives to the traditional culture of coastal residents. 

4.2. Trending of cultural change of residents of the coastal village in 

Thua Thien Hue 

In the context of socio-economic life changes in the present, the 

culture of coastal residents of Thua Thien Hue is inevitably strongly 

affected and leads to a tendency to change cultural values in many of 

forms, in different modes, shades, and degrees. The main trends are the 

degradation and disappearance of cultural factors associated with the 

environment and marine livelihoods; Cultural restoration in the 

direction of reduction and restructuring of traditional culture; Accepting 

and acculturation the new cultural elements… 

4.3. Some problems with cultural change of present-day residents 

of the coastal village of Thua Thien Hue 

The cultural change of residents of Thai Duong Ha and An Bang 

villages also poses a number of problems such as: The deterioration of 

a number of traditional cultural and religious institutions; Exploiting 

aquatic resources in the sea and lagoon without orientation, in the 

direction of destroying the ecological environment; Fading, breaking 

traditional cultural values; The entry of new toxic cultural elements. 

4.4. Orientating and proposing the solutions to preserving and 

promoting the cultural values of coastal residents of Thua Thien Hue 

4.4.1. Orientations 
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The conservation and promotion of cultural values of coastal 

residents in Thua Thien Hue must be based on the economic, social and 

cultural development orientations specified by the Marine Strategy and 

the Law of the Sea of Vietnam. At the same time, it must be based on the 

economic, cultural and social characteristics of local residents. 

4.4.2. Solutions 

On the basis of traditional cultural values as well as the current status 

of cultural changes of residents of the coastal village of Thua Thien Hue, it 

is thought that in order to preserve and promote those cultural values, it is 

necessary to carry out the following solutions: Formulate and perfect legal 

policies, create a legal foundation for the protection and promotion of 

cultural values of coastal residents of Thua Thien Hue; Propagating, 

educating and raising people's awareness about protecting and promoting 

cultural values of coastal residents of Thua Thien Hue; Enhancing the role 

of people and communities in order to protect and promote cultural values; 

Protect cultural elements that are in danger of disappearing or being 

threatened; Preserving and promoting positive traditional cultural values, 

eliminating foreign cultural factors; Exploiting cultural values for the 

development of eco-tourism and marine culture. 

 

CONCLUSIONS 

1. Thua Thien Hue is a locality in the North Central Coast region, 

where natural elements from mountains, forests, plains, lagoons and seas 

created a diverse habitat for people here. 

In the past, Thua Thien Hue was a stopover land, a place of 

cultural interference and acculturation among Vietnamese 

communities on the way to the South. From the purely agricultural 

villages in the river delta, gradually the Vietnamese moved out to 

settle in the narrow sandy beaches and lagoons. There are also many 

communities that have selected coastal areas for fishing, such as Thai 

Duong Ha village, An Bang village. The characteristics of the 

formation of the village of Thua Thien Hue are the receipt of the new 

land, but "on the old background of the former resident class".  

Initially, with the topography of the lagoon and coastal dunes, it was 

not favorable for agricultural activities, so they had to combine fishing 

and when this livelihood played a dominant role, the fishing 

villages/coastal villages in Thua Thien Hue was born. Over hundreds 

of years, coastal residents of Thua Thien Hue have created and 

nurtured very rich, diverse and attractive marine cultural values, 
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expressed in archaeological sites, traditional customs, beliefs, 

festivals, cuisine, performing arts, literary treasures, folk knowledge... 

These cultural features are reflected in all aspects of life of coastal 

residents of Thua Thien Hue, profound influence and continues to 

develop strongly in contemporary society. 

2. Living in coastal habitats and lagoons for many generations, 

residents of Thua Thien Hue coastal villages in general, Thai Duong Ha 

and An Bang residents have formed ways of dealing with the sea.  

It is sticking to the sea and loving the sea because the sea is the 

source of life for people, but at the same time, there are many potential 

threats beyond human resistance, thereby forming the mentality "desire 

to conquer" and "fear of the sea". This is the basis for forming the two-

way behavior of coastal residents. In that process, they create, 

summarize and transmit the typical cultural values of the community. 

From the features of material culture with a system of architectural 

relics, community beliefs, values and knowledge in the habits of eating, 

wearing, staying, transporting and traveling in the sea, rivers, and 

lagoons with unique specific features; the cultural features expressed in 

social life with the characteristics of the community of residents living 

mainly by fishing such as community solidarity in fishing, in social 

organization, in social relationships; features in the religious life, 

festivals, and distinct customs of the coastal areas and Tam Giang - Cau 

Hai lagoons such as the custom of worshipping the god of sea (Ca Ong, 

Thai Duong Lady ...), the customs taboo associated with sea livelihoods 

activities; human life cycle, eating habits; The system of 

folk/indigenous knowledge both showing the similarities as well as the 

characteristics of the "geocultural" and "regional culture" of the 

ecosystem human geography in the coastal area of Thua Thien Hue. 

3. Under the influence of the process of industrialization and 

modernization, the cultural elements of the coastal residents of Thua 

Thien Hue have changed, showing the interweaving of traditional and 

modern cultural elements. Between the old concept and the modern 

perception, there is both the decline and disappearance of traditional 

elements as well as the emergence of new elements of modern society. 

For example, in religious life, besides the popular god-worshipping 

customs of coastal residents such as Whale worshipping (Ca Ong), Thai 

Duong Lady worshipping, Lonely ghosts worshipping... new 

phenomenon of worship in families such as worshipping God of 

Fortune, worshipping Uncle Ho... Besides, it's the appearance of a 
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number of new elements in ritual practice at traditional festivals such 

as the incense offering of all levels of government, mass organizations 

and political and social organizations; is the loss of many traditional 

taboo practices associated with the livelihood, culture and social life of 

fishermen such as abstaining from meeting pregnant women, abstaining 

from walking under nets, abstaining from allowing women to board 

boats, women are not allowed to take part in acting in festival... that's 

happened because it is no longer suitable with the environment and the 

concept of contemporary society.  

4. Through the study of cultural changes of the residents of the 

two villages of Thai Duong Ha and An Bang, it is possible to realize a 

number of challenges and issues that need to be considered for the 

existence and sustainable development in the livelihoods as well as 

culture of Thua Thien Hue coastal residents in the current context such 

as: marine environmental pollution, the decline of coastal aquatic 

resources, the shift in industry structure according to trend of decline 

marine occupations; fading away from traditional cultural values; the 

value of money in people's life; new and inappropriate cultural elements 

infiltrating into the lives of residents, fading and eroding traditional 

values; The relationships between individuals and individuals, 

individuals and communities have changed in the direction of attaching 

importance to money and individualism rather than community 

solidarity as before... 

Besides, through researching and surveying the current status 

of cultural life of residents of Thai Duong Ha and An Bang villages, the 

thesis also makes some comments on the trend of changing traditional 

culture of Thua Thien Hue coastal residents in the context of 

modernization, specifically in the material culture, social culture and 

spiritual culture. The main trends are: decline and disappearance of 

customs and beliefs associated with the marine environment; 

restoration of traditional culture with restructuring and reduction in a 

number of manifestations such as time, scale, rituals, decline in belief 

and the faith of god...; the receipt of new cultural elements of 

contemporary and international society to diversify and enrich the 

cultural elements of the residential community.   

5. Based on the orientation of the Party and State in protecting 

and promoting the cultural values of sea and islands nationwide as well 

as in Thua Thien Hue in particular in sustainable development, and at 

the same time based on the research results on the cultural change status 
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of the residents who are living in Thai Duong Ha and An Bang villages, 

the author proposes some solutions to preserve and promote the cultural 

values of the coastal communities in the context of contemporary 

society, associated with socio-economic development and protection of 

national sovereignty over seas: In the near future, it is necessary to 

identify the sea and marine resources as the main source of livelihood 

of the coastal residents, therefore, it is necessary to join hands to protect 

marine resources by rationally, scientifically and sustainably exploiting 

them; developing a long-term marine protection strategy. In addition, at 

present, the status of traditional cultural values of the coastal village 

community is no longer the same, but has changed to suit the conditions 

of contemporary society, in which, there are some good and human 

values that have been forgotten, disappeared. On the contrary, some 

new cultural elements have appeared and imported into the people's life 

but are not suitable with "pure customs and traditions". Therefore, it is 

necessary to take specific and urgent measures in order to restore and 

promote good traditional cultural values, and at the same time, step by 

step eliminatie newly arising cultural elements that are not suitable for 

pure culture customs and traditions. 

6. The results of the study on the cultural changes of the 

residents of the two villages of Thai Duong Ha and An Bang are only 

preliminary, it is necessary to continue to study and survey on a larger 

scale in many other research sites; more in-depth on economic, 

cultural, and social aspects... in order to have a multi-dimensional and 

objective view in the recognition and assessment of changing trends 

in the future. At the same time, those results are also the basis and 

premise for proposing appropriate management and development 

policies, contributing to the restoration, maintenance, preservation 

and promotion of good traditional cultural values of coastal residents 

of Thua Thien Hue in the face of challenges of modernization, 

urbanization and the strong integration trend of contemporary society. 
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