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Abstract: Aesthetic tastes play a very important role in the spiritual life of people in general and
for students in military universities in particular. The article clarifies the nature of aesthetic tastes
and aesthetic trends of military students today, then we propose some basic solutions to orientate
aesthetic tastes for students in military universities.
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1. Mở đầu
Thị hiếu thẩm mĩ (THTM) có vai trò rất quan trọng
trong đời sống tinh thần của con người nói chung và đối
với học viên (HV) trong các nhà trường quân đội nói
riêng. THTM tốt sẽ giúp cho con người phân biệt được
đâu là giá trị thẩm mĩ chân chính, đâu là giá trị thẩm mĩ
giả hiệu, dẫn đến thích thú, lựa chọn hay khước từ một
giá trị nào đó. Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa đang
tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, vừa tạo ra những
cơ hội thuận lợi; vừa đặt ra những khó khăn, thách thức
cho việc định hướng THTM cho thế hệ trẻ, trong đó có
HV quân đội. Chính vì vậy, Đảng ta xác định cần định
hướng, nâng cao THTM cho quần chúng nhân dân nói
chung và HV trong nhà trường quân đội nói riêng nhằm:
“khẳng định và biểu dương các giá trị chân, thiện, mĩ,
phê phán cái lỗi thời, thấp kém, đấu tranh chống lại
những biểu hiện phản văn hóa” [1; tr 76]. Thực hiện
nghiêm túc Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XII là cơ sở để HV quân đội xây dựng THTM tốt đẹp,
xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành
mạnh, bồi đắp thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”
trong tình hình mới.
Bài viết đề cập xu hướng thẩm mĩ của HV quân đội
hiện nay và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm định
hướng THTM cho HV trong các nhà trường quân đội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Bản chất của thị hiếu thẩm mĩ
THTM gắn với các cảm xúc của con người về mặt
thẩm mĩ. THTM là một hình thái của ý thức thẩm mĩ,
trong đó có sự thống nhất giữa tình cảm thẩm mĩ với lí
tưởng thẩm mĩ, phản ánh mối quan hệ của con người với
tự nhiên và với thế giới xã hội bằng các giác quan có tính
thẩm mĩ. THTM thể hiện năng lực nhận xét về phẩm chất
thẩm mĩ và biểu hiện cảm xúc của chủ thể về các hiện
tượng thẩm mĩ của đời sống, xã hội. Đó là thái độ tình
cảm của con người trước cái đẹp, cái xấu, cái bi, cái hài,
cái cao cả... trong cuộc sống và trong nghệ thuật.
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2.1.1. Thị hiếu thẩm mĩ có sự thống nhất giữa yếu tố cá
nhân và yếu tố xã hội
Về mặt tâm lí, THTM bắt nguồn từ động cơ bên
trong, gắn liền với các quá trình tưởng tượng, trí nhớ, tái
tạo và sáng tạo. Về mặt sinh lí, THTM gắn liền với hệ
thần kinh. Các phản ứng nhanh nhạy hay chậm chạp,
thích thú cái này mà không thích thú cái kia cũng gắn bó
chặt chẽ với hệ thần kinh. Như vậy, THTM có cơ sở tâm
lí - sinh học gắn liền với tố chất của cá nhân mà nhiều
người cho rằng đó là tố chất bẩm sinh. Tuy thị hiếu có
những tố chất sinh học bẩm sinh nhưng không có nghĩa
là THTM tách khỏi các quan hệ xã hội. Thực chất,
THTM là sự phản ứng của chủ thể thẩm mĩ trước các đối
tượng thẩm mĩ nhất định. “Sự phản ứng nội tâm, sự thích
thú chủ quan của mỗi cá nhân gắn liền với hoạt động thực
tiễn của cá nhân trong quan hệ thẩm mĩ giữa con người
với hiện thực” [2; tr 16].
Bản chất của mọi quan hệ thẩm mĩ là có tính xã hội,
các chủ thể thẩm mĩ cũng là sản phẩm của thực tiễn xã hội.
THTM của cá nhân không phải là cái có sẵn mà phụ thuộc
vào quá trình giáo dục của các nhân tố trong xã hội đối với
cá nhân, phụ thuộc vào quá trình tự giáo dục của bản thân
và các tác động của xã hội đối với cá nhân. Vì vậy, THTM
là hình thức tồn tại của cá nhân nhưng nó được đo bằng
các thước đo xã hội. Thị hiếu tốt và thị hiếu xấu phải được
kiểm chứng bằng các thước đo thẩm mĩ của xã hội.
THTM của HV trong các nhà trường quân đội được
quy định bởi yếu tố tâm - sinh lí, quá trình tự giáo dục
mang tính đặc thù của cá nhân. Ngoài ra, THTM của họ
còn bị quy định bởi môi trường sinh hoạt và giáo dục
trong quân đội, gắn liền với hoạt động thực tiễn quân sự.
Môi trường văn hóa quân sự cũng quy định những thước
đo thẩm mĩ riêng và THTM của HV quân đội, đó là sự
thống nhất giữa THTM của thanh niên thời đại và THTM
của người lính bộ đội Cụ Hồ.
2.1.2. Thị hiếu thẩm mĩ là sự thống nhất giữa cảm tính
và lí tính
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THTM không phải là tri giác thông thường mà là hoạt
động có tính chất trí tuệ của chủ thể thẩm mĩ. THTM là
một dạng hoạt động nhận thức đặc biệt, thụ cảm, đánh
giá thế giới bằng các giác quan; nhưng cũng không thể
nói rằng, THTM của con người gắn liền với giác quan là
tai và mắt nên nó chỉ cảm nhận được vẻ bề ngoài, nông
cạn. THTM biểu hiện trạng thái tâm hồn của con người,
ẩn chứa sau đôi mắt và các giác quan. Tâm hồn con người
bao gồm những kí ức, đó là cơ chế bảo tồn và tái sinh
những cảm xúc và biến đổi của cả tình cảm và lí trí (khả
năng của trí tuệ, của ý chí, của tưởng tượng). Vì vậy, tâm
hồn có tinh tế thì những phán đoán THTM mới tinh tế và
độc đáo.
Có thể nói, mọi hoạt động của thị hiếu đều dựa trên
quá trình tri giác đối tượng thẩm mĩ để xác lập các biểu
tượng thẩm mĩ, từ đó đưa ra các phán đoán thẩm mĩ. Quá
trình này được thực hiện bằng sự phối hợp giữa cảm xúc
và lí trí. Điều đó làm cho THTM trở thành một hiện
tượng của xã hội nhưng vẫn giữ được nét độc đáo riêng
của cá nhân. HV trong các nhà trường quân đội có trình
độ, có ý chí cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhưng điều
đó không có nghĩa họ là những con người khô khan, cằn
cỗi về mặt tình cảm. Sự kết hợp giữa lí trí và tình cảm
trong con người họ là điều kiện thuận lợi cho việc hình
thành THTM tiến bộ, tạo thành bản sắc riêng trong
THTM. Đó là sự kết hợp giữa một THTM có tính mềm
dẻo với một THTM mang tính nguyên tắc trong môi
trường quân đội.
2.1.3. Thị hiếu thẩm mĩ thống nhất với nhu cầu và lí
tưởng thẩm mĩ
THTM không nằm ngoài hoạt động thực tiễn, không
thể tách rời thực tiễn hoạt động của chủ thể. THTM xuất
hiện từ nhu cầu hưởng thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp,
cái cao cả và mọi hiện tượng thẩm mĩ khác trong đời sống
thẩm mĩ. THTM luôn gắn bó chặt chẽ với đặc điểm dân
tộc, giai cấp và thời đại. Mỗi dân tộc, giai cấp, thời đại có
chuẩn mực thẩm mĩ, lí tưởng thẩm mĩ riêng. Chính vì thế,
THTM luôn gắn bó chặt chẽ với lí tưởng thẩm mĩ. Điều
này đã được M.F. Ốpxiannhicốp khẳng định: “Một
THTM phát triển ở một mức độ nhất định đã thấm nhuần
một lí tưởng thẩm mĩ cụ thể về mặt lịch sử rồi. Về
phương diện này, ý nghĩa của lí tưởng thẩm mĩ là ở chỗ
nó hướng xã hội và con người vào hiện thực, vào những
vấn đề đang đặt ra trước xã hội” [3; tr 153]. Thực tiễn của
môi trường văn hóa quân sự đã góp phần nảy sinh những
nhu cầu thẩm mĩ và hình thành lí tưởng thẩm mĩ tiến bộ
của HV quân đội. Đối với HV quân đội, THTM của họ
gắn liền với lí tưởng thẩm mĩ cao đẹp. Đó là lí tưởng sống
có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và Tổ quốc. Lí
tưởng sống đó còn biểu hiện ở lòng yêu nước, yêu gia
đình, yêu quê hương, Tổ quốc. Sống có lí tưởng, HV
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trong quân đội mới có nghị lực, nhiệt huyết, dũng khí
vượt qua mọi thử thách, để phát huy tiềm năng phục vụ
trong quân đội và cuộc sống của họ mới trở nên có ích.
Đây chính là lí tưởng thẩm mĩ của những người lính
trong thời kì mới.
2.2. Một số xu hướng thị hiếu thẩm mĩ của học viên
quân đội hiện nay
HV trong các nhà trường quân đội nhân dân Việt
Nam có độ tuổi khoảng từ 18 trở lên, là những quân nhân
đang phát triển, hoàn thiện về nhân cách, về cơ bản có
định hướng chính trị tốt, đang học tập, rèn luyện trong
các học viện, nhà trường quân đội. Họ có đủ điều kiện,
tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, sức
khoẻ, tuổi đời, tự nguyện phục vụ trong quân đội. Họ là
những nhân cách đang trưởng thành, nhanh, nhạy cảm
với cái mới, là một tập thể có sự đa dạng về đặc điểm tâm
lí xã hội, văn hóa và sự đa dạng về THTM với những
phong tục tập quán vùng, miền khác nhau. Từ những đặc
điểm trên đã hình thành nên những xu hướng về THTM
của HV quân đội.
2.2.1. Thị hiếu thẩm mĩ của học viên quân đội hướng đến
các hiện tượng thẩm mĩ mới lạ trong đời sống, những
ước mơ, hoài bão lí tưởng của tuổi trẻ
Xu hướng THTM này của HV quân đội mang những
đặc trưng chung của lứa tuổi thanh niên. Chẳng hạn,
trong âm nhạc, ngoài sở thích nhạc cách mạng, những làn
điệu dân ca, họ cũng rất thích những ca khúc tiếng Anh
nổi tiếng của nước ngoài (do trình độ ngoại ngữ được
nâng cao)...; trong điện ảnh, họ thích phim tình cảm tâm
lí của Việt Nam, phim tư liệu, phim tiền chiến, phim giải
trí... Hiện nay, tại các nhà trường quân đội, cơ sở vật chất
và trang thiết bị đã được trang bị tương đối đầy đủ tới cấp
đại đội như: Tivi, đầu đĩa CD, DVD...; ngoài ra, các
phương tiện thông tin liên lạc cá nhân được kết nối
internet (như điện thoại, máy tính) đang tăng lên đã đáp
ứng nhu cầu tinh thần, thỏa mãn THTM ngày càng cao
của bộ đội. Những điều kiện này có ảnh hưởng đến
THTM của HV, tạo nên xu hướng “cá nhân hóa” rõ rệt
trong THTM của HV quân đội hiện nay. Do việc sử dụng
các phương tiện thông tin của cá nhân tăng lên, cùng với
việc tổ chức hoạt động văn hóa ở các đơn vị cơ sở hợp lí
hơn dẫn đến việc cá nhân được chủ động lựa chọn các
hoạt động văn hóa tinh thần tăng lên. Hiện nay, để
thưởng thức giá trị văn hóa tinh thần, HV quân đội có
nhu cầu xem nhiều hơn đọc, đọc trên máy tính, điện thoại
nhiều hơn trên sách vở, báo chí. Tuy nhiên, thời gian mỗi
cá nhân dành cho sinh hoạt văn hóa như thời gian tự đọc,
các hoạt động sáng tạo nghệ thuật nghiệp dư, tham gia
các phong trào văn hóa... có chiều hướng giảm xuống.
Điều này làm hạn chế khả năng sáng tạo nghệ thuật của
bộ đội, dẫn đến bị động trong thưởng thức nghệ thuật.
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Mặt khác, các phương tiện thông tin cũng tạo điều
kiện cho sự xâm nhập, tác động ngầm của văn hóa phẩm
độc hại, phản động đến HV quân đội ngoài sự kiểm soát
của cấp trên trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ. Trong thời đại
bùng nổ thông tin như hiện nay, những văn hóa phẩm
độc hại càng dễ xâm nhập cùng các phương tiện cá nhân
được kết nối internet nhằm hủy hoại tâm hồn thế hệ trẻ,
làm băng hoại những giá trị văn hóa đạo đức của dân tộc,
của quân đội. Không ít HV muốn thể hiện mình với
những sở thích khác biệt, thậm chí lệch lạc. Chính vì thế,
nếu thiếu sự định hướng, thiếu tính tích cực, chủ động
của bản thân trong việc tự giáo dục, cùng với sự tác động
tiêu cực từ môi trường bên ngoài sẽ làm cho THTM của
họ không vững chắc, dễ thay đổi dẫn đến tình trạng lựa
chọn những giá trị thẩm mĩ lệch lạc. Việc tiếp xúc với
những trào lưu văn hóa, tư tưởng phản động có thể khiến
cho họ phai nhạt lí tưởng sống, hoặc hình thành những lí
tưởng thẩm mĩ lệch lạc và hướng đến những mục tiêu
phản chính trị.
Để định hướng THTM của HV trong các nhà trường
quân đội, cần nhận thức được rằng: “Văn hóa nghệ thuật
cũng là một mặt trận”. Khác với hoạt động nghệ thuật
của quá khứ, văn hóa nghệ thuật ở nước ta hiện nay gắn
với chân, thiện, mĩ, gắn với mục tiêu giải phóng con
người khỏi sự tha hóa về đạo đức và tinh thần. Đây chính
là cơ sở hiện thực để xây dựng THTM của HV quân đội
hiện nay.
2.2.2. Thị hiếu thẩm mĩ của học viên quân đội hướng đến vẻ
đẹp của non sông đất nước, đến hình tượng người lính anh
“Bộ đội Cụ Hồ” với những phẩm chất, tâm hồn cao đẹp
Đang là lứa tuổi thanh niên, họ thích thú khám phá
cái mới, trải nghiệm cái mới trong đời sống quân ngũ, có
tình cảm gắn bó sâu sắc với môi trường quân ngũ. Họ
biết cảm thụ sâu sắc, đánh giá đúng đắn bản chất giá trị
thẩm mĩ trong đời sống; phân biệt được cái đẹp và cái
không đẹp trong đời sống và nghệ thuật. Họ có đủ trình
độ năng lực và sự nhạy bén trong đấu tranh chống lại thị
hiếu lệch lạc, các quan điểm thẩm mĩ sai trái, thấp hèn;
Họ còn biết giải quyết các mối quan hệ một cách hài hòa
theo tiêu chí cái đẹp; biết truyền bá, giáo dục, định hướng
thẩm mĩ cho đồng chí, đồng đội góp phần xây dựng đời
sống văn hóa thẩm mĩ phong phú, lành mạnh tốt đẹp.
HV quân đội yêu thích những giá trị thẩm mĩ của dân
tộc, tự hào trước vẻ đẹp của non sông đất nước, vẻ đẹp
con người Việt Nam; tự hào về truyền thống văn hóa
phong phú, đa dạng của dân tộc. Đặc biệt, đa số họ đều
yêu mến cuộc sống quân ngũ, tự hào về hình tượng người
lính, anh “Bộ đội Cụ Hồ”, tự hào về truyền thống Quân
đội nhân dân Việt Nam.
THTM của HV quân đội về cơ bản đúng đắn, phù hợp
với chuẩn mực xã hội. Ngoài việc tiếp thu các giá trị thẩm
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mĩ của thời đại thì các giá trị thẩm mĩ truyền thống của dân
tộc như: lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý thức tự lực
tự cường, ý chí kiên cường, bất khuất vượt qua mọi gian
khổ, hi sinh vẫn được đa số lựa chọn, giữ gìn và coi đó là
hệ giá trị rường cột. Điều đó chứng tỏ rằng, phần lớn HV
biết trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị thẩm mĩ
làm nên cốt cách, tâm hồn người Việt Nam.
THTM của HV quân đội rất đa dạng. Họ yêu thích
thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật, mỗi người đều chọn
cho mình một loại hình nghệ thuật nào đó để thưởng
thức, trao đổi, đánh giá: Có nhiều HV thích âm nhạc, hội
họa, sân khấu; một số HV thích viết nhật kí, làm thơ; một
số HV khác có khả năng sáng tác nhạc biên đạo múa và
vẽ... Trong công tác, học tập và rèn luyện tại trường, các
HV đều tích cực rèn luyện sức khỏe, rèn luyện các giác
quan, nâng cao khả năng chiêm ngưỡng, thưởng thức,
cảm thụ thẩm mĩ.
Tuy nhiên, do đặc điểm tuổi quân, tuổi đời, kinh
nghiệm sống còn hạn chế, năng lực lựa chọn và tiếp nhận
giá trị thẩm mĩ của họ còn chưa vững vàng. Vì vậy, khi
sự ham thích những thứ mới lạ một cách thái quá thì một
bộ phận HV lại có những ngộ nhận, sai lệch trước các
hiện tượng thẩm mĩ, xem thường các giá trị thẩm mĩ
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vi phạm những điều
lệnh, điều lệ của quân đội, có những thị hiếu phản giá trị
thẩm mĩ. Một bộ phận HV do phải sống và học tập trong
môi trường khó khăn vất vả, mới nhập ngũ do chưa thấm
nhuần về lí tưởng sống, lí tưởng thẩm mĩ nên họ dễ hoang
mang, dao động trước thử thách của cuộc sống, chán nản
khi gặp thất bại, sai phạm những nguyên tắc sống trong
môi trường quân đội, dẫn đến những thị hiếu sai lệch.
Trong tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn
biến phức tạp, khó lường; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc đang đứng trước cả thời cơ, thuận lợi và khó
khăn, thách thức. Vì vậy, để nâng cao THTM cho thanh
niên quân đội góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội
XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, cần thực hiện
tốt một số giải pháp sau:
2.3. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm định hướng
thị hiếu thẩm mĩ cho học viên trong các nhà trường
quân đội
2.3.1. Quán triệt việc xây dựng nền văn hóa và con người
Việt Nam phát triển toàn diện, hướng tới Chân - Thiện Mĩ, thấm nhuần truyền thống đạo lí, nhân văn; kiên quyết
đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động và
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống
Đây là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta;
là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong giai
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đoạn cách mạng mới hiện nay. Văn kiện Đại hội Đảng
lần thứ 12 đã khẳng định: “Xây dựng con người Việt
Nam phát triển toàn diện và môi trường văn hóa lành
mạnh, văn minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
hội, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã
hội” [1; tr 303]… Đấu tranh trên mặt trận văn hóa để
nâng cao THTM, bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là
bộ phận hữu cơ trong cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh
dân tộc. Nhân tố văn hóa thẩm mĩ thực sự là một nhân tố
quan trọng bảo đảm cho Quân đội nhân dân là lực lượng
chính trị trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng
và Nhà nước. Các tác phẩm nghệ thuật dù ở bất cứ loại
hình nào đều phải đảm bảo sự thống nhất giữa giá trị tư
tưởng và giá trị nghệ thuật - thẩm mĩ, bằng tài năng và sự
sáng tạo của người nghệ sĩ, tạo nên những điển hình sống
động về mẫu hình nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trung thực,
dũng cảm có lí tưởng sống và lí tưởng thẩm mĩ cao đẹp.
2.3.2. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các phương thức
giáo dục thẩm mĩ nhằm nâng cao chất lượng định hướng
thẩm mĩ cho học viên quân đội
Nội dung định hướng THTM cho HV quân đội cần
hướng đến đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt là lòng yêu
nước, tính tự tôn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, không
chịu khuất phục trước những khó khăn, thách thức.... bởi
đây chính là cơ sở hình thành THTM tốt đẹp cho HV.
Việc giáo dục thẩm mĩ phải được đa dạng hóa bằng các
hình thức khác nhau. Nó không chỉ trang bị cho họ những
kiến thức, kĩ năng mà cốt lõi hình thành cho họ cảm xúc,
tình cảm yêu mến, thích thú với cái hay, cái đẹp. Nếu chỉ
trang bị những tri thức khoa học mà không làm rung
động tâm hồn của họ thì việc giáo dục, định hướng chưa
mang ý nghĩa thẩm mĩ, chưa phát huy vai trò định hướng
THTM cho HV. Để những tri thức đó đi vào trái tim, tâm
hồn mỗi chiến sĩ, cần đổi mới, đa dạng hóa nhiều phương
thức giáo dục, đưa tri thức thẩm mĩ vào cuộc sống bằng
nhiều hình thức khác nhau như: tăng cường giáo dục
thẩm mĩ thông qua các hoạt động thực tiễn ở đơn vị;
thông qua nêu gương trong đơn vị; bằng nghệ thuật và
thông qua các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Nhiều hoạt
động văn hóa ở đơn vị đã chú ý kết hợp chặt chẽ giữa yếu
tố truyền thống và hiện đại, thu hút đông đảo bộ đội tham
gia như “Câu lạc bộ âm nhạc truyền thống”, “Câu lạc bộ
ghi ta”, “Câu lạc bộ trò chơi dân gian”. Phong trào thi tìm
hiểu lịch sử truyền thống, thi sáng tác nghệ thuật, thi đọc
thơ, thi giọng hát hay, thi kiến thức... các hoạt động đó
đã góp phần kích thích tính sáng tạo, nâng cao “văn hoá
đọc” ở cơ sở, tăng hiệu quả hoạt động của các thiết chế
văn hoá như thư viện, phòng đọc, nhà truyền thống,
phòng Hồ Chí Minh ở các đơn vị. Mỗi đơn vị thực sự là
cái nôi nuôi dưỡng những giá trị văn hóa, nhân cách quân
nhân, bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Phong trào
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hoạt động văn hóa sôi nổi, phát triển rộng khắp, là điều
kiện, môi trường hướng cho mọi quân nhân vươn tới cái
đẹp, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi
tiêu cực”. Tất cả các hoạt động đó thực sự có ý nghĩa làm
cho việc tham gia hoạt động văn hoá nghệ thuật ở đơn vị
cơ sở trở thành nhu cầu, thành ý thức tự nguyện, tự giác
của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.
2.3.3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy tính
tích cực, chủ động, tự giác của các chủ thể
Thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy,
tổ chức đảng, sự quản lí, điều hành của người chỉ huy đối
với xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần và THTM của
bộ đội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò, trách
nhiệm, thực sự gương mẫu phấn đấu theo các tiêu chuẩn
lối sống có văn hóa; đồng thời, phải là hạt nhân tiêu biểu
về đức tính của con người mới trong Quân đội. Văn hóa,
đạo đức, lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết
trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, phong thái
của người chỉ huy và trong quan hệ ứng xử của mọi cán
bộ, chiến sĩ. Sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của người
chỉ huy trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phải
đảm bảo vừa đúng định hướng của Đảng, vừa tạo ra
những điều kiện thuận lợi để mọi cán bộ, chiến sĩ sáng
tạo ra những giá trị văn hóa tốt đẹp, có tính nhân văn sâu
sắc nâng cao THTM cho HV quân đội.
Thứ hai, cần phát huy vai trò tích cực chủ động, sáng
tạo của HV trong quá trình tiếp nhận và chuyển hóa các
giá trị văn hóa thẩm mĩ. Đang là lứa tuổi thanh niên, nên
HV quân đội luôn có những nhu cầu, THTM chính đáng
trong học tập, công tác, vui chơi giải trí... Bác Hồ đã dạy:
“Cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lí của các lớp
thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết vấn đề một cách thiết
thực”, vì vậy cần tạo điều kiện cho bộ đội trực tiếp tham
gia sáng tạo, giới thiệu, phê bình các tác phẩm nghệ thuật,
quan hệ, tiếp xúc giao lưu với các nghệ sĩ… Trong hoạt
động sáng tạo nghệ thuật, các nghệ sĩ - chiến sĩ phải thực
sự là những tấm gương mẫu mực về chân, thiện, mĩ để
cảm hoá người đọc, người xem về cái đẹp được toả sáng
từ chính nhân cách của mình. Đây là điều kiện cần thiết
để phát triển thị hiếu nghệ thuật chân chính, lành mạnh
trong cán bộ, chiến sĩ, đồng thời là cơ sở nền tảng nâng
cao tính thẩm mĩ trong hoạt động văn hoá nghệ thuật
trong môi trường quân đội.
2.3.4. Xây dựng môi trường văn hóa - thẩm mĩ ở nhà
trường quân đội trong sạch, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu
giáo dục, định hướng thị hiếu thẩm mĩ cho học viên
Quan điểm của Đảng ta trong xây dựng nền văn hóa
là “Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo điều
kiện để xây dựng con người Việt Nam đẹp về nhân cách,
đạo đức, tâm hồn; cao về trí tuệ, năng lực, kĩ năng sáng
tạo; khoẻ về thể chất; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa
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vụ công dân, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật; phát
huy tốt vai trò chủ thể sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng,
bảo vệ Tổ quốc” [1; tr 29]; theo Nghị quyết Trung ương
9 (khóa XI) là “Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan,
đơn vị, tổ chức phải là một mặt trận văn hóa lành mạnh,
góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối
sống”. Để thực hiện được điều đó, toàn quân cần tiếp tục
quan tâm xây dựng mặt trận văn hóa phong phú, lành
mạnh, là nơi nuôi dưỡng, hình thành THTM lành mạnh,
phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời,
đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 chương trình trọng điểm:
văn hóa, văn học - nghệ thuật, báo chí quân đội, tạo ra
nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật phục
vụ bộ đội và nhân dân. Các cấp cần chú ý kiện toàn, củng
cố các thiết chế văn hóa, đủ sức chuyển tải các giá trị văn
hóa, nghệ thuật đến cơ sở. Hoạt động của các thiết chế
văn hóa, nhất là các đoàn văn công, tổ (đội) tuyên truyền
văn hóa, bảo tàng, nhà truyền thống, thư viện, điện
ảnh,… phải được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đổi mới nội
dung, hình thức hoạt động, sát yêu cầu xây dựng mặt trận
văn hóa mới và nhu cầu, THTM của bộ đội. Để xây dựng
THTM, cần chú trọng xây dựng, phát triển và hoàn thiện
nếp sống đẹp; thường xuyên củng cố và phát triển các
quan hệ văn hóa - thẩm mĩ giữa các quân nhân và tập thể
quân nhân. Bên cạnh đó, cần chủ động đấu tranh với các
luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch
và sự xâm nhập văn hóa đồi trụy vào các đơn vị.
3. Kết luận
THTM của HV quân đội là tổng hợp các yếu tố cá
nhân và xã hội, tình cảm và lí trí, thống nhất với nhu cầu
và lí tưởng thẩm mĩ, được hình thành và phát triển trong
quá trình học tập; phản ánh năng lực thưởng thức, lựa
chọn, đánh giá giá trị thẩm mĩ cũng như năng lực phản
bác những sự vật, hiện tượng lệch lạc về mặt thẩm mĩ.
Định hướng THTM có tầm quan trọng to lớn trong việc
xây dựng, phát triển THTM, tiến bộ cho HV, góp phần
tạo nên sức mạnh tinh thần trong đời sống quân nhân; tạo
động lực nâng cao tri thức thẩm mĩ đem lại hiệu quả cho
hoạt động quân sự; giúp HV phân biệt, lựa chọn những
giá trị thẩm mĩ tiến bộ, góp phần hình thành lí tưởng thẩm
mĩ tiên tiến. Nội dung của định hướng THTM là: Trang
bị cho HV những tri thức thẩm mĩ đúng đắn, hướng HV
tự giác nhận thức, lựa chọn được các giá trị thẩm trong
nghệ thuật và đời sống; định hướng THTM cho HV gắn
với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo và môi trường
quân đội.
Những giải pháp cơ bản nêu trên có quan hệ thống
nhất, biện chứng; thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ phát
huy cao nhất vai trò các tổ chức, các lực lượng nâng cao
hiệu quả định hướng THTM cho HV trong các nhà
trường quân đội hiện nay.
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