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NHÌN NHẬN THÊM VẤN ĐỀ NHÂN TỐ CON NGƯỜI
TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI

PGS. Trường Lưu

Hơn nửa thế kỷ đã qua, văn hóa Việt Nam từng chứng kiến - trực tiếp hoặc gián tiếp những biến đổi lớn lao của thời đại mà dấu ấn tích cực lẫn tiêu cực của nó vẫn ít nhiều để lại
trong văn học và nghệ thuật, trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. Nhưng chưa bao giờ
văn hóa Việt Nam lại đứng trước nhiều cơ hội và thách thức như giai đoạn hiện nay, khi
toàn cầu hóa kinh tế kéo theo toàn cầu hóa văn hóa đang ảnh hưởng tới mọi khu vực và
quốc gia trên thế giới.
Trong công trình nghiên cứu Nghịch lý toàn cầu, nhà tương lai học người Mỹ John
Naisbit đã viết: Chúng ta càng trở nên quốc tế hóa thì chúng ta lại càng hành động mang
tính dân tộc hơn. Mong muốn về sự cân bằng giữa tính dân tộc và quốc tế hóa luôn tồn tại
trong mỗi chúng ta. Ngày nay, dân chủ và cuộc cách mạng trong lĩnh vực viễn thông đã đưa
sự cân bằng dân tộc và quốc tế lên một tầm cao mới. Câu thần chú trước đây: suy nghĩ mang
tính toàn cầu, hành động mang tính địa phương, bây giờ sẽ ngược lại: suy nghĩ mang tính
địa phương, hành động mang tính toàn cầu; suy nghĩ mang tính dân tộc, hành động mang
tính cộng đồng.1
Đây không phải là thứ bậc trước sau giữa suy nghĩ và hành động, dân tộc và toàn
cầu, mà trước xu thế toàn cầu hóa hiện nay không ai có thể bó hẹp dân tộc vào tầm vóc khép
kín; ngược lại, ta suy nghĩ và hành động như thế nào vừa theo đặc điểm hoàn cảnh dân tộc
vừa phù hợp với xu thế thời đại. Thời đại ảnh hưởng đến dân tộc và dân tộc phải góp phần
vào quy luật phát triển của thời đại, loại trừ những mưu toan bóp ngẹt các dân tộc và văn hóa
dân tộc.
Tình hình đó đòi hỏi một cái nhìn thấu đáo về bản chất của toàn cầu hóa và dự báo về
diễn biến của nó chắc không mấy xuôi chiều. Bởi từ chỗ một xu thế khách quan do tiến bộ
của khoa học - công nghệ mang lại, nhiều thế lực lại lợi dụng nó biến toàn cầu hóa thành cơ
hội phục vụ cho những mưu đồ lợi nhuận và hệ giá trị tư tưởng cường quyền. Đó là mâu
thuẫn cơ bản nhất, kéo theo nhiều mâu thuẫn khác đang tiếp tục diễn ra khi kinh tế tri thức
đang xâm nhập vào mọi thị trường tiêu thụ và kinh doanh. Cần khẳng định dứt khoát rằng,
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xu thế thời đại dù có khách quan gì cũng do con người tạo ra, do đó chúng ta cũng dứt khoát
bác bỏ mọi luận điểm đặt con người ở vị trí thứ yếu và bị động, chỉ biết chấp nhận và tuân
thủ mọi diễn biến của toàn cầu hóa. Chỉ có nhìn nhận vấn đề nhân tố con người một cách
toàn diện, sâu sắc và thực tiễn, theo hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm dân tộc gắn liền với cộng
đồng người, mới là cơ sở thích ứng giữa dân tộc và xu thế toàn cầu hóa. Đó là mặt văn hóa
của con người được thể hiện trong đời sống và diện mạo văn hóa dân tộc.
Nếu hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và thận trọng trên cơ sở định hướng
đúng đắn của một thể chế chính trị tiến bộ, thì xu thế toàn cầu hóa đối với ta có nhiều khả
năng thuận lợi cả trước mắt và lâu dài. Chẳng hạn như thúc đẩy nhanh sự phát triển các
năng lực vốn tiềm ẩn và xã hội hóa thêm hiệu quả các lực lượng sản xuất; tiếp thu, truyền bá
và chuyển giao ngày càng lớn những thành quả khoa học, công nghệ mới; làm xích lại hơn
nữa giữa dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới;... Đó là cơ hội cần nắm bắt. Ngược lại, nếu
hội nhập kinh tế quốc tế một cách bị động, thiếu khoa học trong nhận thức khách quan về
thời đại và chủ thể sáng tạo, thì con người sẽ thiếu an toàn nhiều mặt, từ kinh tế, tài chính
đến văn hóa, tư tưởng,...
Không ai không nhận thấy rằng, lực lượng chi phối toàn cầu hóa và kinh tế tri thức là
thế lực tư bản tài chính của các quốc gia phát triển, là những tập đoàn tư bản siêu quốc gia
và các nhà nước đại diện cho chúng, là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước hiện đại. Lực
lượng đó nêu trên đã gây ra sự bất bình to lớn trong các xã hội do nó khống chế, do đối lập
kinh tế với văn hóa, sáng tạo với nhân tố con người. Thông thường sự mất cân đối nghiêm
trọng giữa vật chất và tinh thần, hay giữa kinh tế với văn hóa, bao giờ cũng tạo ra sự khập
khiễng, hẫng hụt trong tâm trí con người. Do đó, có những quốc gia giàu có, đời sống khoa
học, kỹ thuật phát triển cao, nhưng cũng chính những quốc gia ấy lại có nhiều mâu thuẫn
đối kháng không thể giải quyết được. Nhân loại ngày càng nhận thức sâu sắc thâm cái điều
mà các nhà khoa học trước đây đã cảnh báo: con người sáng tạo ra của cải vật chất và tinh
thần cho xã hội nhưng trong chế độ tư bản thì chính con người lại bị tha hóa.
Do ảnh hưởng của văn minh trí tuệ, được kích thích bởi khoa học và công nghệ,
nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đang ý thức mạnh mẽ về kinh tế phồn vinh đi đôi
với tiến bộ xã hội. Việt Nam đang nằm trong các xu thế chung đó của thời đại. Con người
Việt Nam hôm nay vừa phát huy các giá trị truyền thống, vừa hình thành những giá trị mới.
Các giá trị mới, các giá trị khoa học, công nghệ đã thôi thúc con người xác lập một hệ chuẩn
văn hóa mới điều tiết, định hướng, chi phối những giá trị nhân văn của dân tộc.
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo cơ sở vật chất và tinh thần cho
một đất nước đang vươn lên, thì điều cần cảnh giác là tránh tình trạng từ cực này sang cực
khác: từ chỗ nói suông, nói một chiều về tư tưởng chính trị cực đoan đến chỗ quan niệm cực
đoan cho kinh tế và kỹ thuật là tất cả; trong khi cần một cái nhìn mực thước, những tiềm ẩn
và triển vọng về văn hóa dân tộc trong bối cảnh thời đại mới. Để hình thành các giá trị văn
hóa mới, cần phải hiểu rõ mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong hoàn cảnh của ta hiện
nay. Văn hóa suy thoái sẽ trực tiếp cản ngại cho quá trình xây dựng kinh tế và không thể
xây dựng kinh tế thành công. Bởi lẽ văn hóa và kinh tế là hai nội dung cốt lõi của sự sinh
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tồn và phát triển. Muốn xây dựng kinh tế phát triển bền vững phải có những con người được
đào tạo, rèn luyện trong một môi trường văn hóa lành mạnh. Như vậy là môi trường văn hóa
sẽ ảnh hưởng trở lại đối với việc hình thành nhân cách con người.
Môi trường văn hóa lành mạnh không chỉ căn cứ ở sinh hoạt và những hình thức hoạt
động của nó, mà phải được nhận thức từ bản chất và sức mạnh của văn hóa; từ đó văn hóa
mới trở thành yếu tố tích cực trong phát triển kinh tế, kỹ thuật và toàn bộ các lĩnh vực của
đời sống. Có thấy hết tầm quan trọng của nhân tố con người mới tạo điều kiện cho định
hướng các giá trị văn hóa trở thành hiện thực. Văn hóa là động lực thúc đẩy xã hội tiến lên
thì con người vừa là phương tiện vừa là mục đích của văn hóa. Đó là cặp phạm trù sinh đôi,
khi văn hóa ngay từ đầu đã là thuộc tính bản chất của con người. Xây dựng nền văn hóa hợp
quy luật phát triển mang bản sắc dân tộc, cặp phạm trù sinh đôi này sẽ làm nảy sinh nhiều
giá trị văn hóa mới.
Chúng ta đã từng nói đến xây dựng con người phát triển toàn diện và hài hòa, khỏe
mạnh về cơ thể và đẹp đẽ về đời sống tinh thần. Bây giờ chúng ta cũng nói đến con người
như vậy, nhưng với nội hàm sâu sắc hơn theo cái bản chất của văn hóa, trong đó có bao hàm
yếu tố thẩm mỹ, vì có văn hóa con người mới có nhu cầu ấy và có khả năng thực hiện nhu
cầu ấy, làm cho con người mang tính người nhất. Bằng văn hóa, con người sẽ tạo nên sức
mạnh của kinh tế, kỹ thuật, chiếm lĩnh được tự nhiên và chinh phục bản thân mình, hướng
con người đến sự hài hòa và hoàn thiện.
Sự phong phú của giá trị văn hóa bao giờ cũng dựa trên nhân tố con người, phương
tiện và mục đích của văn hóa. Nếu văn hóa bị đặt xuống hàng thứ yếu sau cơ sở vật chất,
hay văn hóa chỉ là phương tiện tiêu khiển, tiêu dùng chứ không phát huy nhân tố văn hóa
trong con người áp dụng trong sản xuất và ứng xử, thì mục đích và phương tiện của văn hóa
không bao giờ thống nhất nhau.
Ở những xã hội con người bị thống trị bằng quyền lực, bằng đồng tiền, bằng kỹ thuật
thì văn hóa thường bị chiếm đoạt và bị biến thành thuộc tính riêng, chứ không phải mục
đích và phương tiện là thuộc tính chung của văn hóa, như ý nghĩa vốn có của nó. Điều hiển
nhiên là khi văn hóa chỉ đóng vai trò phương tiện thì nó liền mang tính phá hoại con người;
ngược lại khi nó mang tính xây dựng thì đóng vai trò mục đích. Trong tiến trình lịch sử loài
người đã cho ta thấy rõ điều đó. Mục đích nào cũng cần phương tiện và phương tiện nào có
mục đích chân chính, cũng mang theo những giá trị của nhân tố con người; do đó, phương
tiện và mục đích là ý nghĩa tự thân gắn với bản chất văn hóa, mật thiết với con người. Sự
xuất hiện các giá trị văn hóa mới vì thế cũng ra đời từ tư duy mới của con người.
Tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã cung cấp những phương tiện hiện đại cho văn hóa,
nghệ thuật phát triển, tạo điều kiện cho các giá trị tinh thần đi vào chiều sâu của khoa học và
thẩm mỹ; từ đó có tác dụng thúc đẩy nâng cao dân trí, sự cải thiện về thư giãn tinh thần,
phục hồi tâm sinh lý và kích thích óc sáng tạo ở con người. Chẳng những thế, tiến bộ về
khoa học kỹ thuật còn nâng cao tính chính xác và tính có luận chứng của tư duy, khắc phục
cái chậm chạp, tùy tiện vốn là căn bệnh của tư tưởng tiểu sản xuất. Nhưng bất cứ sự sáng
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tạo nào của khoa học kỹ thuật cũng được xây dựng trên cơ sở của văn hóa tinh thần. Và mối
quan hệ qua lại giữa văn hóa tinh thần với khoa học kỹ thuật có xây dựng trên nền tảng chủ
nghĩa nhân đạo, trong đó có vai trò con người với sức mạnh bản chất của nó là quyết định,
mới là sự phát triển thuận chiều, hợp lôgíc, mới tạo nên một xã hội văn minh đích thực.
Sự hình thành các giá trị văn hóa gắn với nhân tố con người luôn được xem xét trên
hai hướng. Con người vừa là mục đích vừa là phương tiện. Bản thân văn hóa là giá trị tự
thân, thể hiện ý nghĩa tiến bộ của xã hội. Văn hóa cũng là động lực thúc đẩy mọi lĩnh vực
của đời sống. Đi vào chiều sâu văn hóa, chúng ta thấy rằng, sự phát triển của con người
trong các lĩnh vực khác nhau, thông qua những thuộc tính hoạt động, trong các lĩnh vực mà
con người biểu hiện trình độ văn hóa và trở thành phương tiện hoạt động. Trong quá trình
đạt đến mục đích của con người trên các lĩnh vực, lại diễn ra sự phát triển mới của văn hóa,
biểu hiện cái mới trong phát triển con người. Như vậy, mục đích đạt được lại trở thành
phương tiện để đạt tới mục đích mới.
Riêng trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, trước đây cũng như hiện nay, chúng ta vẫn
cần văn hóa là phương tiện để chống lại các loại tư tưởng - văn hóa phản động và lạc hậu,
để xây dựng con người sống có kỷ cương pháp luật, có đạo lý làm người, có có sáng tạo...
Nhưng đó không phải là chủ nghĩa phương tiện mà mang tính mục đích ngay trong hành vi
sử dụng phương tiện, trong việc khai thác bản chất văn hóa. Đó là mục đích của chủ nghĩa
xã hội lấy con người làm thước đo hệ giá trị văn hóa. Và khi con người được giải thoát mọi
sự thống trị của quyền lực, đồng tiền và kỹ thuật, thì con người trở thành con người văn hóa,
vừa phát huy khả năng sáng tạo vừa xây dựng xã hội đậm đà tính người, tính nhân văn trong
thời đại văn minh trí tuệ.
Chúng ta đã có nhiều thành công trong việc xác lập giữa tính tích cực và tiêu cực của
văn hóa và đã có những biện pháp khắc phục hữu hiệu những mặt trì trệ, thoái hóa, đưa văn
hóa đi vào quĩ đạo phát triển; giờ đây cần đưa phong trào đi vào các mặt ngóc ngách của nó
để đủ sức đương đầu trước các thử thách của mặt trái của toàn cầu hóa. Đó là các mặt: dân
chủ và học làm dân chủ; trật tự, kỷ cương xã hội với ý thức pháp luật; tôn trọng tín ngưỡng
và đời sống tâm linh đi đôi với bài trừ mê tín dị đoan hoặc tà thuyết; đề cao văn hóa truyền
thống đi đôi với hiện đại hóa và đậm đà bản sắc dân tộc; khôi phục đạo lý làm người kết
hợp với đạo đức cách mạng; coi trọng công tác giáo dục, đào tạo đi đôi với thúc đẩy sự
nghiệp nghiên cứu khoa học, coi trọng chất xám của những người tiêu biểu cho bộ mặt tinh
thần của dân tộc; mở rộng giao lưu với văn hóa thế giới, đi đôi với cái nhìn mới về văn hóa
phương Tây, đồng thời kiên quyết chống lại mọi nọc độc của văn hóa suy đồi và tâm lý hận
thù dân tộc... Chúng ta cũng quan tâm nhiều hơn đến văn hóa gia đình, văn hóa làng, văn
hóa cơ sở, văn hóa các cụm cư dân ở vùng núi cao, hải đảo; quan niệm đúng về văn hóa gia
đình trong mối quan hệ làng - nước; văn hóa cá nhân trong lối sống cộng đồng và xã hội;
xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa; vừa bảo lưu các di sản tinh thần của ông cha, vừa đưa
văn hóa truyền thống - hiện đại đến mọi vùng đất nước qua hệ thống thông tin đại chúng
hiện đại... Tất cả đều cần thể hiện rõ nét trên các phương diện:
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- Nói đến văn hóa là nói đến dân tộc. Củng cố ý thức độc lập, tự chủ, tự hào dân tộc,
trước hết là bảo vệ giá trị văn hóa tinh thần và bản sắc dân tộc của nền văn hóa ấy. Đó là
chỗ đứng, là vị thế văn hóa của ta trong cộng đồng nhân loại;
- Từ cái nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống - hiện đại của dân tộc, tạo nên một
cái nhìn thoáng đãng đối với thế giới tinh thần bên ngoài biên giới, tiếp thu tinh hoa của loài
người và góp phần cống hiến của ta vào kho tàng văn hóa nhân loại;
- Nhìn nhận văn hóa và nhân tố con người tạo ra động lực phát triển đất nước trên cơ
sở phát huy giá trị, xem văn hóa vừa là phương tiện vừa là mục đích để hoàn thiện con
người theo định hướng xã hội chủ nghĩa;
- Bao trùm lên các mặt ấy là khôi phục tiềm lực đạo đức, tinh thần của đời sống dân
tộc và xã hội hóa tinh thần nhân đạo ấy, để tạo nên sức mạnh vật chất, tinh thần trong quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay. Nó phù hợp với kỳ vọng của các học
giả chân chính trên thế giới khi đề cập các vấn đề văn hóa và con người trong thời đại văn
minh trí tụê; đồng thời góp phần làm thất bại những mưu toan có nguồn gốc từ mặt trái của
toàn cầu hóa.
Từ đường lối chung đến chủ trương cụ thể, từ biện pháp hành động đến hiệu quả thiết
thực, tất nhiên là còn nhiều khoảng cách do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, do
hoàn cảnh đất nước còn nhiều mặt chưa thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Xây dựng con
người với những phẩm chất văn hóa, phát triển con người một cách toàn diện và hài hòa, là
một quá trình phát triển phức tạp và lâu dài. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế
thị trường còn đặt ra bao nhiêu khó khăn và phức tạp mà văn hóa còn phải đầu tư nhiều tâm
huyết. Nếu thiếu một cái nhìn thấu đáo về những nguyên nhân khách quan và chủ quan
trước thực tại của hoàn cảnh, sẽ không đưa ra được những biện pháp hữu hiệu trong việc
xây dựng văn hóa - con người theo sự chuyển mình của đất nước.
Nước ta là một nước đang phát triển ở giai đoạn đầu. Đời sống vật chất tuy đã được
cải thiện song vẫn còn là nước nghèo, kỹ thuật nhiều mặt còn lạc hậu so với một số nước
trong khu vực và lối sống tiểu nông hàng bao thế kỷ vẫn tiềm ẩn dai dẳng trong quần chúng,
cán bộ, đảng viên. Về mặt chủ quan, một số cán bộ cốt cán trong lĩnh vực kinh tế, xã hội,
chưa dễ dàng nhận thức đúng mức câu nói đã trở thành nguyên lý: "Phát triển kinh tế mà
tách khỏi môi trường văn hóa, thì sẽ xảy ra mất cân đối nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn văn
hóa và tiềm năng sáng tạo sẽ bị suy yếu rất nhiều".
Hai mặt khách quan và chủ quan trên đây đã ảnh hưởng mạnh mẽ, chẳng những đến
hạn chế nhận thức về vai trò của văn hóa và nhân tố con người mà còn tạo ra một thứ văn
hóa thương mại xô bồ trong giai đoạn kinh tế thị trường và tạo thành nhiều kiểu người xa lạ
với định hướng nhân văn về con người của chủ nghĩa xã hội khoa học.
Cần xem xét một cách rất cụ thể: đâu là mâu thuẫn thống nhất giữa nền kinh tế thị
trường với mục đích dân giàu nước mạnh về vật chất và nền văn hóa có định hướng xã hội
chủ nghĩa để thực hiện công bằng, dân chủ và văn minh? Đây là vấn đề vừa trực tiếp diễn ra
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trước mắt hàng ngày, vừa mang tính lâu dài của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Gần đây, những mâu thuẫn gay gắt diễn ra xoay quanh cái trục văn hóa thương mại và
lối sống chạy theo đồng tiền, một phần là do chưa giải quyết được bằng lý luận cơ bản cái
mâu thuẫn đó. (Tất nhiên còn nhiều nguyên nhân khác, như đời sống kinh tế còn khó khăn,
tệ nạn xã hội gia tăng, sự tha hóa của một số cán bộ, pháp luật còn lỏng lẻo,...). Giải quyết
bằng công tác tư tưởng đơn thuần không đủ sức thuyết phục về mối quan hệ giữa kinh tế và
văn hóa, giữa văn hóa và nhân tố con người trong nền văn hóa có định hướng.
Chúng ta cần có một cơ chế điều chỉnh năng động và mạnh mẽ, phát huy mọi năng
lực sáng tạo của quần chúng nhân dân, xây dựng các giá trị văn hóa truyền thống gắn với
hiện đại hóa truyền thống. Cơ chế ấy phải đặt trên nền tảng công bằng và lợi ích được đảm
bảo bằng khoa học và pháp luật. Dân giàu, nước mạnh đâu phải chỉ có cơ sở vật chất dồi
dào, kinh tế, kỹ thuật phát triển, mà còn có chuẩn mực giá trị của nền văn hóa và đời sống
văn hóa, tạo thành bộ mặt văn minh cho xã hội. Nói cách khác, cần nghiêm khắc phê phán
những xã hội thừa mứa về tiện nghi vật chất mà văn hóa bị què quặt, mất gốc, khiến trí tuệ,
tâm hồn, phong cách, tâm lý... đã tạo thành bản sắc dân tộc bị chôn vùi dưới những hình
thức văn hóa, nghệ thuật bị lai căng và lai tạp. Ngược lại, cũng hết sức tránh chỉ ca ngợi
một chiều các giá trị văn hóa tinh thần dân tộc mà thiếu sự quan tâm thích đáng đối với đời
sống vật chất của một cộng đồng, một cư dân, một dân tộc. Với thời điểm như hiện nay, chỉ
xem nhẹ hay chỉ coi trọng đơn thuần lĩnh vực kinh tế hay văn hóa, đều dễ trở thành lạc lõng
trước xu thế toàn cầu hóa. Sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và văn hóa đang là hướng
phấn đấu liên tục trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao văn hóa chính là đề cao con người và vai trò của con người trong thời đại
toàn cầu hóa và văn minh trí tụê. Nhân tố con người phải trở thành động lực thúc đẩy kinh
tế và mọi lĩnh vực của đời sống, vì mục tiêu của định hướng văn hóa xã hội chủ nghĩa, của
sự nghiệp phát triển đất nước bền vững. Đó là sự khác nhau giữa nền văn hóa vì con người,
vì những giá trị nhân văn với những nền văn hóa xem con người chỉ là công cụ, là phương
tiện cho những thành tựu khoa học kỹ thuật do con người sáng tạo nên. Người ta gọi "cái
ban đầu và cuối cùng là văn hóa", chính từ ý nghĩa đó: "Văn hóa xưa kia là bông hoa, sau nó
lớn lên thành cây và nay nó trở thành quả. Cái hôm qua mới chỉ còn là một thứ trang trí, nay
nó là nền tảng và linh hồn của con người. Trước kia người ta coi nó là thứ yếu, ngày nay
người ta bắt đầu nhận ra nó là cốt lõi của vấn đề. Vì vậy cần có một cách tiếp cận mới với
phát triển, cách tiếp cận ấy cuối cùng sẽ thừa nhận vai trò quyết định của văn hóa"1. Không
có thứ văn hóa nào xa lạ với con người. Con người với nhân tố tạo ra động lực phát triển,
mới gắn kết được giữa mục tiêu và phương tiện với bản chất của văn hóa. Chỉ có đưa văn
hóa vào bên trong của kinh tế, của mục tiêu phát triển mới vượt qua được những thách thức
của thời đại toàn cầu hóa, mới khỏi bị chao đảo trước các xa lộ thông tin từ bên ngoài biên
giới tràn ngập ngày một nhiều vào nước ta. Nếu kinh tế là trung tâm thì văn hóa tinh thần lại
là cơ sở cho xây dựng kinh tế.
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