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ABSTRACT

한국과 베트남이 정식 외교를 맺은 지 28년이 되었다. 짧은 시간 동안 양국의 관계는 급속도로 발전하였으며, 이와 
더불어 많은 관련 연구들이 진행되었다. 이러한 연구들은 주로 한국과 베트남의 문화, 지리, 역사적 유사성을 통해 양
국의 동질성을 강조한다는 특징이 있다. 이는 중국과의 지리적 관계에서 비롯된 문화적 영향성에 기반한 것이다. 그러
나 실제로 양국은 분명한 차이점을 가지고 있으며, 본 논문에서는 특히 음과 양의 성질을 기반으로 한국과 베트남의 문
화적 차이점을 분석한다. 특히 “빨리 빨리”라는 용어로 대표되는 한국의 역동성은 한국인의 성격을 잘 말해준다. 전통
과 현대 문화가 공존하는 양국은 문화의 차이점에 대한 이해와 해결을 위한 노력을 통해 화합을 유지할 수 있을 것이
다.

It has been 28 years since South Korea and Vietnam had formal diplomacy.  In a short time, the relationship between 
the two countries developed rapidly, and many related studies were conducted. These studies are characterized by 
emphasizing the homogeneity of the two countries mainly through the cultural, geographic and historical similarities 
between Korea and Vietnam. This is based on the cultural implications of the geographical relationship with China. In 
reality, however, the two countries have distinct differences, and this paper analyzes cultural differences between Korea 
and Vietnam, especially based on the nature of yin and yang(陰陽). In particular, the dynamics of Korea, represented by 
the term "Quickly(fast, fast)” speaks well of the nature of Koreans. Both countries, where tradition and modern culture 
coexist, will be able to maintain unity through understanding and resolving cultural differences.

* 키워드 : 한국, 베트남, 문화 차이, 음양, 빨리 빨리

* Keywords : Korea, Vietnam, Cultural differences, Yin and yang, Quickly(fast, fast)

* 이 논문은 2020년 JeonBuk National University & Van Hien University Joint International Conference에서 발표된 내
용을 확장·보완하였음

• 논문접수일 : 2020년 2월 21일 • 최초심사일 : 2020년 2월 28일 • 게재확정일: 2020년 3월 20일



122 디지털문화아카이브지 Vol.3  No.1

1. 머리말

한국과 베트남이 정식 외교 관계를 맺은 지 28년이 되었다. 이것은 양국의 수 천 년의 역사에 비하면 

짧은 시간이지만, 그 짧은 시간 안에 한국과 베트남의 관계는 전 영역에서 급속한 발전을 했다. 1992

년 일반적인 관점의 외교 관계를 맺었고, 2001년에는 “21세기 포괄적 동반자 관계”를 설정했으며, 더 

나아가 2009년에 “전략적 협력 동반자 관계”로 격상되었다.

한국과 베트남 간의 협력 과정과 더불어 많은 학자들이 양국의 관계를 연구해 왔으며 이러한 연구

들은 문화, 지리, 역사의 관점에서 유사점을 강조한다는 특징이 있다. 많은 학자들은 양국의 동질성에 

대한 연구를 통해 객관적인 관점에서의 문화적 공통점을 논의하고 있다.

2. 한국과 베트남 문화 연구의 경향성

한국과 베트남 문화적 유사점은 다음과 같은 객관적인 사실에서 비롯된다고 할 수 있다. 첫째, 두 나

라 모두 지리적으로 중국의 국경에 접해 있어, 과거 중국의 침략을 받은 역사적 경험이 있다. 둘째, 고

대와 중세 시대 중국의 침략의 역사를 통해 중국의 문화에 영향을 받았다. 셋째, 두 나라 모두 천년에 

이르는 중국 문화의 융성기에 그 중심지 주변에 위치하고 있었다.

이에 따른 언어, 글자, 의식문화의 유사점은 다음 <표 1>과 같다. 

<표 1> 한국과 베트남 문화 유사점

유사점의 특징 한국 베트남

언어 자국의 언어에 많은 양의 중국어를 받아들임

글자 문화유산 중 한자로 기록된 서적, 비석, 기록서 등의 기록문서 유산이 많음

의식문화
우주를 숭상하는 중국의 우주관 (음양오행, 도교, 철학), 세계관, 인생관(유교, 도교 철학) 신앙, 종교(점술 

도교, 중국에서 전해져 오는 불교)의 요소를 받아 들임

이 모든 특징은 중국 문화의 주변에 위치한 베트남, 한국, 일본 세 나라에서 쉽게 볼 수 있으며, 중국

이 문화의 중심지가 되던 시대에 그 흐름에서 받아들여진 것으로 볼 수 있다. 

그러나 오랜 시간 동안 양국의 연구자들은 한국과 베트남의 교류 협력 관계를 미화하기 위해 양국

의 문화적 유사점을 지나치게 강조해온 경향이 있다. 이러한 경향은 사람들을 주관적으로 만들며, 실

제로 유사하지 않은 부분, 즉 차이점에 대한 의식과 분석을 조심스럽게 만든다. 

쩐응옥템(2017)의 분석에 따르면 양국의 문화는 일부 유사한 점을 가지고 있기는 하지만, 그렇다고 

동일한 문화라고 볼 수는 없다. 실제로 다양한 면에서 비슷한 문화로 비추어질지라도 받아들이는 관

점이 다를 수 있으며, 심지어는 정반대의 경우도 존재하는 것이다. 
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<표 2> 한국인과 베트남인의 환경 요인

베트남과 한국 간의 문화적 차이점은 심층에 존재하며, 유사점은 표면에 존재한다. 즉, 동남아와 동

북아라는 두 지역에 따로 위치해 음성과 중간 매개 두 유형에 속하여 있기 때문에 차이점은 내부적인 

측면에서 기인하며, 양국 모두 유교와 중화 문화의 영향을 받았기 때문에 유사점은 외부적인 측면에

서 기인한다. 역사적으로 유학자들은 이 유사점을 확대하여 중국, 조선, 일본, 베트남, 네 국가를 ‘동일 

문자’를 사용하는 국가라 통칭하기도 한다.

이러한 측면에서 1992년 이후 한국과 베트남의 외교 관계 수립과 동시에 양국 관계가 급격히 발전

하면서 함께 다수의 연구들은 문화적 유사점에만 초점을 맞추고 있었다.

3. 1. 한국과 베트남 문화의 차이점

3.1. 성격의 차이

한국 사람과 베트남 사람의 성격 형성의 환경적 요인을 분석해보면 다음 <표 2>와 같이 2개의 차이

점과 1개의 유사점으로 구분할 수 있다. 

한국 베트남

1. 추운 기후와 바위산 지형의 열악한 거주 환경 1. 덥고 따뜻한 기후와 강이 많은 지형의 편리한 거주 환경 

2. 현대 한국인의 조선인 사냥·목축으로 생활한 

    고 시베리아족 운동성 (運動性) 

2. 현대 베트남인의 조선인 채집과 농업으로 생활한 

    남아시아족 정지성 (停止性) 

3. 물벼 농사를 주로 한 경제 유형

산업은 농업에 비해 양성(陽性)에 가깝다. 따라서 도시는 농촌에 비해 양성을 띠며, 한국인의 성격 

구조도 이에 영향을 받아 음양의 조화를 통해 산업화와 도시화를 비교적 수월하게 추진할 수 있는 것

이다.

3.2. 음성의 문화

베트남 전통 문화는 기본적으로 음의 성질을 가지고 있다. 그 이유는 농업 활동이 유목과 공업보다 

정적이기 때문이다. 농업 활동에 있어 의존성이 높을수록 음의 성질이 더 강하다고 보는데, 베트남의 

대표적인 농업 활동인 벼농사가 바로 논과 물에 의존한다고 볼 수 있다.

문화가 음성의 성질을 띠는 것의 장점도 물론 존재하지만 한계점도 있다. 예를 들면 베트남 전통 문

화를 살펴볼 때 베트남인들은 정적인 성격으로 인해 시간 요소에 대해 경솔하게 사고하는 습관이 있
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다. 그들은 일의 진행 속도보다 최종 결과에 더 신경을 쓴다. 따라서 일상생활에서 ‘느리지만 확실하

다’, ‘천천히 해도 고구마가 익는다’, ‘욕속부달’. ‘군자가 원수를 갚으면 10년이라도 늦지 않다’라는 말

을 자주한다. 또한 베트남의 수도인 하노이의 경우, ‘하노이에서는 서두르면 안 된다’라는 말이 자주 

들린다. 베트남 초등학교의 국어 과목 교과서에는 이런 시가 실려 있기도 하다. 

‘어디에 가서 그렇게 서두르냐

돌에 걸리고 밧줄에 걸리게 된다

저희처럼 여유를 가진다면 

돌에 걸리거나 밧줄에 걸릴 일이 없겠다'

이렇듯, 느긋한 삶이란 베트남인을 비롯한 많은 동양 사람들의 생활방식과 삶의 기준이기도 하다. 

옛 조상들은 늘 조급하고 서둘러, 걸을 때 몸이 앞 쪽으로 기울어지는 사람을 가리켜 한 평생 고생하며 

살겠다고 하는 반면, 느긋하고 여유를 가진 사람은 행복하고 잘 살겠다고 하곤 했다.

베트남은 역사적으로 외세로부터 나라를 지키고 항상 침략에 대처해야 하는 폐쇄적인 특성을 가지

고 있다. 이러한 역사적 특성에 있어서도 베트남의 음성적 전통 문화가 최대한 발휘되었다. 계속적으

로 외방 세력에 부딪히고, 외부 침략에 대처하면서도 베트남인이 나라를 지키고 전통 문화를 보존할 

수 있던 배경 또한 베트남의 음성이 굉장히 강했기 때문이다. 

 보존은 음의 성질, 발전은 양의 성질을 가지며, 같은 맥락에서 농촌이 음성, 도시가 양성이다. 도시

가 발전하면 농촌도 따라 발전할 수 있기 때문에 국가 발전의 차원에서 도시의 역할이 매우 중요하다. 

그러나 문화적 측면에서 문화를 안정적으로 보존하기 위해서는 농촌의 역할이 더 중요하다. 음의 성

질을 가진 농촌은 문화의 근원이기 때문이다. 문화의 뿌리만 지킬 수 있다면 무엇이라도 문화에 작용

할 수가 없다.

베트남 문화의 음성 성질은 역사적인 맥락에서 안정성과 보존에 유리한데 현대 시대에 들어 산업

화, 현대화, 도시화를 위해서는 신속히 발전시킬 수 있는 원동력이 요구된다. 이러한 측면에서 문화를 

보존하는 데에 유리한 베트남의 음성 성질은 발전을 위해서는 장애가 되어 버리는 것이다.

3.3. 음양의 문화

음성의 문화가 강한 베트남과는 다르게, 음성과 양성 성질이 다 담긴 문화를 가진 한국인의 경우 

변화를 위한 신속한 움직임과 함께 시대에 잘 적응하였다. 대표적으로 한국인의 빠르고 조급하게 일

하는 습관이 있다. 한국인들에게 “빨리 빨리”로 표현되는 추진력과 조급성이 나타나기 시작한 것은 
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1) 강병호 (2019). ‘빨리빨리’의 미학, 현대 한국을 일구다. 한국국학진흥원, 53-58.
2) 박신희 (2019). 역동성, 열정과 희망의 또 다른 이름. 한국국학진흥원, 68-69.

1960년대 경제 개발 이후라 할 수 있다. 

식민지였던 한국이 50여 년의 짧은 시간 동안 경제 대국과 민주적 정치 체계를 이룩한 데는, 즉 서구

에서 약 200여 년이 걸린 일을 50년 안에 따라 잡는 데는 모든 분야에서 4배 이상의 속도가 필요했던 

것이다.1) “빨리빨리”라는 말은 외국인들이 가장 많이 접하는 한국어 중 하나이며, 외국인들이 한국을 

생각할 때 자주 떠올리는 단어이기도 하다. 

“빨리빨리”의 부정적 측면은 ‘조급성’이다. ‘조급성’은 무엇이든 성급하게 일을 해치우려는 성질이

다. “빨리빨리”가 ‘조급성’으로 나타나면 자동차를 빨리 몰거나, 조금이라도 늦으면 짜증을 내거나, 일

의 완벽함보다는 빨리 끝내는 데 중점을 두거나, 기다리는 데 익숙지 않아 답답해하거나, 식사 시간을 

즐기기보다는 빠르게 먹고 끝내버리는 모습 등으로 표출된다. 

그러나 “빨리빨리”의 긍정적인 측면이 바로 ‘역동성’이다. 이처럼 ‘역동성’이 실린 “빨리빨리”는 일

을 추진할 때 신속하지만 정확하게 일을 해내는 것을 의미한다. “빨리빨리”가 ‘역동성’으로 나타나면 

일이 늦어지지 않도록 야무지게 처리하거나, 정해진 시간 안에 빈틈없이 처리하는 노력으로 표출된

다.

“빨리빨리”는 ‘조급성’과 ‘역동성’이라는 두 가지 모습으로 한국에 상존한다. 한국 경제를 지금처럼 

성장시킨 원동력은 ‘조급성’이 아니라 “빨리빨리”의 긍정적인 측면인 ‘역동성’이다.2)

4. 결론

한국과 베트남 양국은 모두 모두 역사의 흥망성쇠 속에서 전통 문화와 현대 문화를 형성하였다. 그 

과정 중 한국 문화의 가장 큰 특징은 전통 문화와 현대 문화가 공존한다는 것이다. 이는 단지 단순한 

공존이 아닌 아주 특별한 공존이라고 볼 수 있다. 한국 문화는 사람들의 활동과 참여에 의해서 만들어

졌으며 이것은 “한강의 기적”을 만들어 내는 데 큰 공헌을 했다.

오늘날 한국과 베트남은 많은 교류와 협력을 이루고 있으나, 현대 문화 속에 보존 되고 있는 전통 문

화의 차이점으로 인한 충돌의 가능성을 배제할 수는 없다. 따라서 양국의 문화의 차이점에 대한 이해

와 해결을 위한 노력이 필요하다. 이러한 이해와 노력을 통해 양국의 문화 차이를 줄이는 것은 앞으로

의 국가 간 화합과 계속될 미래를 위해 매우 중요한 일이다.
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Sự khác biệt giữa văn hóa Hàn Quốc và văn 
hóa Việt Nam

Phân tích thói quên “nhanh lên” của người Hàn Quốc và thói quen “thong 
thả” của người Việt Nam

[베트남어 버전]

Cao Thúy Oanh  
| Trưởng bộ môn ngành Hàn Quốc, Học Khoa Đông Phương Học, Trường Đại Học Văn Hiến | Caooanh227@gmail.com)

Quan hệ chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã bước sang năm thứ 28, đó là một 

khoảng thời gian ngắn ngủi so với lịch sử hàng ngàn năm của hai quốc gia nhưng trong 

khoảng thời gian ngắn ngủi này quan hệ  Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển hết sức nhanh 

chóng và ngoạn mục. Từ 1992 mở đầu bằng quan hệ đối tác thông thường đến 2001 đã được 

nâng lên thành “ Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21” và năm 2009 đã phát triển thành “Đối tác 

hợp tác chiến lược”. 

  Xuyên suốt quá trình hợp tác của Việt Nam và Hàn Quốc, nhiều học giả của hai nước đã 

nghiên cứu về mối quan hệ này và thường có xu hướng nhấn mạnh đến sự tương đồng về 

văn hóa, địa lý, lịch sử giữa hai nước. Đương nhiên, không thể phủ nhận những điểm chung 

giữa hai nền văn hóa mà nhiều học giả gọi là sự tương đồng.

  Các đặc trưng tương đồng của văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc đã được tạo ra từ một điều 

kiện khách quan: cả hai đều là các nước nhược tiểu có biên giới chung với Trung  Quốc, 

đều nằm trong tham vọng xâm lược của thiên triều và đều sớm phải chịu ách thống trị của 

Trung Quốc trong thời kỳ lịch sử cổ trung đại nên cũng sớm chịu ảnh hưởng văn hóa Trung 

Quốc. Quan trọng hơn cả hai đều là quốc gia văn hóa ngoại vi của trung tâm văn hóa Trung 

Hoa trong hàng ngàn năm.

  Các đặc trưng tương đồng cơ bản của các quốc gia ngoại vi trong đó có Hàn Quốc và Việt 

Nam bao gồm: 

Đặc trưng tương đồng Hàn Quốc Việt Nam

Ngôn ngữ Cùng tiếp nhận một số lượng lớn từ tiếng Hán vào ngôn ngữ bản địa

Chữ viết
Đều có thời gian dài sử dụng chữ Hán làm văn tự và đều có di sản đồ sộ về văn tự Hán trên 
thư tịch bia, ký,… trong gia tài văn hóa

Văn hóa nhận thức
Đều tiếp nhận sâu sắc các thành tố nhận thức từ văn hóa Trung Hoa như vũ trụ quan (âm 
dương ngũ hành, Đạo giáo triết học), thế giới quan và nhân sinh quan (Nho giáo, Đạo giáo 
triết học), tín ngưỡng và tôn giáo (Đạo giáo phù thủy, Phật giáo truyền từ Trung Quốc)
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Tất cả những tương đồng đó đều là các đặc trưng dễ nhận thấy trong văn hóa ba quốc gia 

ngoại vi Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và đều là kết quả của sự tiếp nhận cùng một làn 

sóng lan tỏa từ trung tâm văn hóa Trung Hoa. 

  Trong một thời gian dài, giới học giả hai nước có xu hướng quá nhấn mạnh đến sự tương 

đồng văn hóa giữa hai nước để mỹ hóa mối quan hệ giao lưu, hợp tác này. Thế nhưng, trong 

giao lưu văn hóa, ý thức về sự khác biệt sẽ giúp người trong cuộc cảnh giác, còn ảo tưởng về 

sự tương đồng sẽ khiến người trong cuộc chủ quan. 

  Theo Trần Ngọc Thêm (2017), Việt Nam và Hàn Quốc chỉ là hai nền văn hóa gần nhau (có 

một số nét tương đồng), chứ không phải là hai nền văn hóa tương đồng. Ở hai nền văn hóa 

gần nhau tồn tại rất nhiều hiện tượng có hình thức bề ngoài giống nhau nhưng thực chất là 

được hiểu khác nhau, thậm chí có khi hoàn  toàn trái ngược. 

  Sự khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc nằm ở tầng sâu (do thuộc thuộc hai loại 

hình âm tính và trung gian; nằm ở hai khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á); sự tương đồng 

nằm ở bề mặt (do cùng chịu ảnh hưởng của Nho giáo và văn hóa Trung Hoa). Trong lịch 

sử, các nhà Nho đã phóng đại sự tương đồng này, gọi bốn quốc gia Trung Quốc, Triều Tiên, 

Nhật Bản, Việt Nam là bốn quốc gia “đồng văn”. 

  Từ sau 1992, việc xác lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và sự nóng vội phát 

triển quan hệ này khiến cho ai ai và đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy sự tương đồng văn hóa.Trên 

thực tế, vẫn tồn tại các khác biệt về bản sắc trong các tương đồng. Điều này khiến chúng ta 

không nên nhìn nhận các tương đồng của văn hóa Hàn, Việt một cách hời hợt, không xem 

chúng như một sự giống nhau giản đơn để rồi va vấp trong ứng xử khi thật ra là chúng vẫn 

mang những đặc tính khác nhau. 

  So với nguồn gốc tính cách thì người Hàn và người Việt thì có hai điểm khác nhau và một 

điểm giống nhau:

Korea Việt Nam

1. Môi trường sống khắc nghiệt với khí hậu lạnh giá và địa 

hình núi đá  

1. Môi trường sống thuận tiện với khí hậu nóng ấm và địa 

hình sông nước 

2. Chất động của dân săn bắn và chăn nuôi Siberia – tổ tiên 

người Hàn hiện đại 

2. Chất tĩnh của dân hái lượm và nông nghiệp Nam Á – tổ 

tiên người Việt hiện đại

Loại hình kinh tế chủ yếu là nghề nông nghiệp lúa nước 
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Cấu trúc của tính cách Korea có âm có dương khá hài hoà. Còn cả ba nguồn gốc của tính 

cách Việt Nam đều âm tính, nên có thể nói, cấu trúc tính cách Việt Nam thiên hẳn về âm.

  Đô thị so với nông thôn, công nghiệp so với nông nghiệp là thiên về dương tính. Bởi vậy, 

cấu trúc của tính cách Korea có âm có dương hài hoà rõ ràng là thuận lợi hơn Việt Nam 

nhiều trong việc công nghiệp hoá và đô thị hoá.

  Đặc điểm quan trọng nhất của văn hóa truyền thống Việt Nam thì có thể tóm gọn trong 

hai chữ là “âm tính”. Có thể coi đó là bản chất của văn hóa truyền thống Việt Nam. Sở dĩ có 

âm tính, mà còn là âm tính nặng nữa, là vì hoạt động nông nghiệp có đặc điểm là tĩnh hơn 

hoạt động du mục và công nghiệp. Mà trong nông nghiệp thì trồng lúa nước là tĩnh nhất, vì 

trồng lúa nước thì bị bó chặt vào đồng ruộng, phụ thuộc vào nước, mức độ phụ thuộc càng 

cao thì tính âm, tính tĩnh càng mạnh.

  Nền văn hóa âm tính có nhiều ưu điểm nhưng nó cũng có những hạn chế.

  Ví dụ như, nhìn từ văn hóa truyền thống, người Việt Nam vốn không hề nhanh, thậm chí 

rất chậm. Với đặc trưng “trọng tĩnh”, trong thói quen tư duy của cư dân nông nghiệp, yếu tố 

thời gian vẫn bị xem nhẹ. Người Việt Nam thường chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng mà 

bỏ qua vận tốc. Thế nên, trong giao tiếp hàng ngày, không thiếu những câu cửa miệng: “chậm 

mà chắc”, “từ từ rồi khoai sẽ nhừ”, “dục tốc bất đạt”, “Hà Nội không vội được đâu”, “có đầu 

có đuôi, nuôi lâu cũng lớn”, “chẳng chóng thì chày”, “cơm không ăn thì gạo còn đấy”, “vay 

nợ trả dần, cháo nóng húp quanh”, “quân tử trả thù… 10 năm chưa muộn”… Và điển hình 

nhất là câu ca dao quen thuộc: Đi đâu mà vội mà vàng/ Mà vấp phải đá mà choàng phải dây/ 

Thủng thẳng như chúng anh đây/ Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào choàng.

  “Thủng thẳng” là phong cách sống của người phương Đông nói chung và người Việt Nam 

nói riêng, đôi khi, nó còn được coi là chuẩn mực. Người xưa thường nói, ai vội vàng, hấp tấp, 

chúi về phía trước mà đi là khổ, ai đủng đỉnh, khoan thai “sớm không vừa, trưa không vội” 

đích thị sung sướng cả đời.

  Thử nhìn lại toàn bộ lịch sử của Việt Nam, thì đó chủ yếu là lịch sử giữ nước, lịch sử khép 

kín, lịch sử đối phó. Và chính vì đặc điểm của lịch sử như vậy nên tính âm càng phát huy 

được tối đa. Mặc dù phải va chạm, phải đối phó với đủ loại giặc ngoại xâm nhưng Việt Nam 

vẫn bảo tồn, gìn giữ được đất nước, được văn hóa. Làm được điều này chính là do tính âm 

của Việt Nam cực mạnh.

  Để giải thích rõ hơn thì cần biết thêm: Bảo tồn là âm, còn phát triển là dương; giữa nông 
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thôn và đô thị thì nông thôn là âm, còn đô thị là dương; giữa gốc và ngọn thì gốc là âm, còn 

ngọn là dương. Khi muốn phát triển thì vai trò của đô thị rất quan trọng, khi đô thị phát triển 

thì nông thôn sẽ phát triển theo. Nhưng để bảo tồn, ổn định thì nông thôn mới quan trọng, 

bởi nông thôn là âm, là cái gốc của văn hóa. Giữ được cái gốc thì không có gì có thể tác động 

đến văn hóa được.

  Chất âm của Việt Nam rất có lợi trong những giai đoạn cần ổn định, cần bảo tồn nhưng 

đến thời đại cần một động lực để phát triển nhanh chóng nếu muốn tiến hành công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Về mặt này, chất âm tính của Việt Nam vỗn có lợi cho việc bảo 

tồn văn hóa giờ đây lại trở thành vật cản cho sự phát triển. 

Ngược lại, bước sang thời hiện đại, người Hàn Quốc vốn sở hữu nền văn hóa vừa âm tính 

và dương tính nên đã chuyển mình rất nhanh và thích ứng kịp để thay đổi. Đơn cử

 là thói quen làm việc khẩn trương, nhanh chóng của người Hàn Quốc. Thời kỳ bắt đầu 

chứng kiến tốc độ và sự khẩn trương của người Hàn Quốc có thể nói là từ sau khi phát triển 

kinh tế năm 1960. Hàn Quốc trải qua thời kỳ thuộc địa, trong 50 năm ngắn ngủi đã vươn 

lên thành cường quốc kinh tế và đạt đến hệ thống chính trị dân chủ, muốn đạt được thành 

quả này, phương Tây phải mất khoảng 200 năm thì Hàn Quốc chỉ mất 50 năm, để đạt được 

thành quả đó, trong mọi lĩnh vực Hàn Quốc phải tăng tốc gấp 4 lần.1)

 Cụm từ “ppali ppali” (nhanh lên, nhanh lên) là một trong những từ tiếng Hàn mà người 

nước ngoài nghe thường xuyên nhất, và cũng là từ hiện lên đầu tiên khi người nước ngoài 

suy nghĩ về tiếng Hàn. Hiểu ở mặt tiêu cực, ppali ppali nghĩa là “sự gấp gáp”. Sự gấp gáp là 

đặc tính muốn làm bất cứ việc gì thật nhanh. Ppali ppali được thể hiện thành tính gấp gáp 

như khi lái xe nhanh, hoặc trễ một chút thôi cũng thấy cau có, hoặc đặt trọng tâm vào việc 

kết thúc công việc nhanh chóng chứ không phải là sự hoàn hảo, hay cảm thấy khó chịu vì 

không quen chờ đợi lâu, thay vì thưởng thức bữa ăn thì lại ăn và kết thúc nhanh chóng v.v. 

Nhưng khi nhìn ở mặt tích cực thì ppali ppali chính là “tính năng động”. Động lực giúp Hàn 

Quốc đạt đến sự phát triển kinh tế như hiện giờ không phải là “tính gấp gáp” mà chính là 

“tính năng động” được hiểu theo mặt tích cực của ppali ppali. Ppali ppali chuyển tải tính 

năng động nghĩa là khi tiến hành một sự việc dù nhanh nhưng chính xác, biểu lộ sự nỗ lực 

để xử lý công việc nhanh, chặt chẽ trong thời gian đã định. 

  Ppali ppali cùng tồn tại song song ở Hàn Quốc với cả hai diện mạo là ‘tính gấp gáp’ và ‘tính 

năng động’. Động lực khiến kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng như bây giờ không phải là ‘tính 

1) 강병호 (2019). ‘빨리빨리’의 미학, 현대 한국을 일구다. 한국국학진흥원, 53-58.
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gấp gáp’ mà chính là ‘tính năng động’, là khía cạnh tích cực của văn hóa ppali ppali.2)

Bước vào thời kỳ hiện đại, văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam, cùng với sự phát triển thăng 

trầm của lịch sử hai bên, đều chuyển đổi từ truyền thống sang hiện đại. 

  Đặc điểm nổi bật nhất của văn hóa Hàn hiện đại là sự cộng tồn giữa truyền thống và hiện 

đại. Tuy nhiên, đó không phải là một sự cộng tồn đơn giản mà là một sự cộng tồn đặc sắc. 

Văn hóa đã thực sự tham gia vào quá trình vận động của dân tộc, góp phần tạo nên sự phát 

triển đặc thù của “kỳ tích sông Hàn”.

  Với quan hệ hợp tác Hàn-Việt, bên cạnh những va chạm về sự khác biệt của văn hóa 

truyền thống bảo lưu trong văn hóa hiện đại thì còn phải đối mặt với thách đố từ độ chênh 

trong tính hiện đại của hai nền văn hóa Hàn - Việt. Do đó, việc giảm thiểu độ chênh này để 

tạo ra sự tương hợp văn hóa, thúc đẩy hợp tác là một nội dung quan trọng của hợp tác Hàn - 

Việt trong giai đoạn tiếp theo.

2) 박신희 (2019). 역동성, 열정과 희망의 또 다른 이름. 한국국학진흥원, 68-69.
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