Bản sắc văn hóa trong Nền kinh tế nối kêt́
TS Lê Thanh Hải
Nghiên cứ u viên trong nhóm Xã hộ i họ c lý thuyết thuộ c khoa Triết và Xã hộ i họ c, Việ n hà n lâm khoa
họ c Ba Lan. Sống và làm việ c cho cụ c di trú tại Anh, thı ̉nh giảng tại Ba Lan (cao họ c biên phò ng, Đại
họ c mang tên hồng y Stefan Wyszynski) và Việ t Nam (khoa truyền thông, Đại họ c Văn hóa). Đồng tổ
chứ c hộ i thảo quốc tế về ngườ i Việ t ở nướ c ngoài tại Việ n hàn lâm khoa họ c Ba Lan và Đại họ c tổng
́ biển đảo ở bờ tây Thái Bı̀nh
hợ p Warszawa 2014. Đồng tác giả tập sách tiếng Ba Lan về Tranh châp
̉
Dương 2014. Tác giả sách câm nang Du Họ c Anh (NXB Trẻ 2017), du ký Nếm Sake ở Kobenhavn (NXB
Văn hóa Văn nghệ tp.HCM 2016), sách lý luận Giá tri ̣ thặng dư trong Nền kinh tế nối kết (NXB Chı ́nh
tri ̣ Quốc gia Sự thật 2016).

́
Tóm tăt:
Tên bài viết này cũng là sẽ là tên quyển thứ ba của tác giả trong bộ sách phân tı ́ch các góc cạnh và lý
thuyết ứ ng dụng cho Việ t Nam trong bối cảnh đương đại của Nền kinh tế nối kết. Bản săć văn hóa
dân tộ c Việ t Nam vốn là đề tài nghiên cứ u của tác giả trong suốt thập niên 2000s và kết thúc bằng
luận văn tiến sı ̃, mà trong tập sách nà y sẽ tập trung hơn và o hướ ng ứ ng dụ ng, mà cụ thể là xác đi ̣nh
̉ , có thể trở thành hàng hóa mang giá tri ̣, từ kho tàng bản săć văn hóa dân tộ c.
giá tri ̣ của sản phâm
Sau phong trào bà n luận về sự đậm đà của bản săć dân tộ c do bộ trưở ng văn hóa Nguyễn Khoa Điềm
́ phâm
̉ tạo ảnh hưở ng sâu rộ ng của các họ c giả như
khở i xướ ng vào thập niên 1990s cù ng mộ t loạt ân
Trần Ngọ c Thêm và Phan Ngọ c, khái niệ m nà y bỗng nhiên thiếu nộ i dung tiếp nối trong bối cảnh xã
́ đề khác cần quan tâm sau ngày mở cử a phải đối phó vớ i cơn sóng
hộ i Việ t Nam cò n quá nhiều vân
̀
́
́ khoảng trống đó về lý thuyết ứ ng dụ ng cho bản săć
toàn câu. Tác giả bài viêt này có tham vọ ng lâp
văn hóa dân tộ c Việ t Nam. Đến vớ i hộ i thảo hè Budapest 2017 bằng một số luận điểm mang tı ́nh đề
cương dướ i đây, ngườ i viết mong nhận đượ c nhiều chia sẻ từ giớ i chuyên gia Việt Nam họ c từ nhiều
ngành nghề khác nhau để nghiên cứ u ứ ng dụng trong bối cảnh thế giớ i đang vận hành trong mộ t trật
tự hoàn toàn mớ i có thể tạm gọ i là mộ t nền kinh tế nối kết.

Giá tri ̣ thặng dư của văn hóa
Phát hiệ n của Karl Marx về giá tri ̣ thặng dư đã mở ra góc nhı ̀n xã hộ i vào các mối quan hệ mà trướ c
đó chı ̉ đượ c coi đơn thuần là kinh tế. Khi mộ t phương thứ c sản xuât́ vận hành tốt thı̀ tự bản thân nó
sẽ tạo ra giá tri ̣ của cải cho xã hộ i, và tiến trı̀nh li ̣ch sử sẽ dần phân phối lại nguồn giá tri ̣ dư thừ a đó
sao cho công bằng và ổn điṇ h hơn. Đó phần nào là hướ ng tiếp cận của hệ phái kinh tế chı ́nh tri ̣ mà
chủ nghı ̃a cộ ng sản là mộ t. Ơ các nướ c phương Tây góc nhı̀n của Marx về mối quan hệ xã hộ i mang
́ hay nhóm, cù ng vớ i duy vật biệ n chứ ng, trở thà nh một trong số các
tı ́nh mâu thuẫn giữ a các giai câp
̉ truyền thông có thể trở thành đối
hướ ng đi trong các ngành khoa học xã hộ i và nhân văn. Sản phâm
̉
́
̀
̃
̉ mớ i có
tượ ng nghiên cứ u đê phát lộ môi quan hệ quyên lự c, và cô máy kinh tế cho mộ t sản phâm

thể coi như là mộ t tổ chứ c khai phá đi tiên phong xây dự ng các mối quan hệ mớ i trong xã hộ i. Mua
bán, như cách nhı̀n nguyên thủy của Marx, thự c ra là mộ t sự thiết lập mối quan hệ xã hộ i kè m theo
̉ g đi ̣nh thứ bậc thông qua giá tri ̣ của sứ c lao độ ng.
là sự khăn
̉ đượ c trao đổi thông qua mối quan hệ đó, không phải
Giá tri ̣ của mộ t mối quan hệ , hay mộ t vật phâm
́
̉
̀
̀
duy nhât chı ̉ có thê đo băng lượ ng tiên dù ng để trao đổi. Tương tự vậy, nguồn vốn đầu tư và o cho
mộ t hệ thống quan hệ mớ i không phải duy nhât́ chı ̉ có thể thự c hiệ n bằng cách đổ tư bản vào. Giá tri ̣
cò n có thể đượ c tı ́nh bằng chı ́nh thướ c đo vốn xã hộ i, hay vốn văn hóa, như góc nhı̀n của Pierre
Bourdieu. Một món quà bên cạnh giá tri ̣ tiền bạc cò n mang kè m theo giá tri ̣ của một mối quan hệ xã
hộ i, hay biểu hiệ n văn minh của mộ t nền văn hóa. Các giá tri ̣ này có thể hoán chuyển qua lại cho
nhau, vı ́ dụ như khi phụ huynh dù ng tiền để đầu tư văn hóa cho con để đến khi đứ a bé thành ngườ i
́ hay
lớ n có thể bán dần nguồn tài nguyên bền vữ ng này thành tiền nuôi sống bản thân, như bằng câp
khả năng nghệ thuật. Vẻ đẹ p hay giớ i tı ́nh cũ ng thườ ng đượ c coi là nguồn vốn tự có, giống như tât́
cả mọ i thứ có thể chuyển đổi, vı ́ dụ như độ ng tác làm nông của nhữ ng ngườ i phụ nữ miền quê đượ c
xây dự ng thành điệ u múa của Eo Sola. Nghiên cứ u của Arjun Appadurai cò n phát hiệ n thêm nhiều
không gian kiểu như vậy, như là không gian kỹ thuật hay không gian săć tộ c, cho phép các nguồn vốn
di ̣ch chuyển và tạo ra chuyển độ ng trong xã hộ i.
Trong khuôn khổ đề cương này, có thể tóm lại là văn hóa – cả vật thể lẫn phi vật thể – luôn mang giá
tri ̣ xã hộ i, tứ c là giá tri ̣ thặng dư để tạo thêm ra của cải cho xã hộ i, không nhât́ thiết phải ngay lập tứ c
là của cải tiền bạc vật chât́ , mà là nhữ ng loại hıǹ h của cải trong các không gian giá tri ̣ khác nhau, mà
nếu con ngườ i biết đầu tư khai thác thı̀ sẽ chuyển đượ c thành của cải vật chât́ .

Tôn giáo và phát triển
́ kết sâu chặt nhât́ vào cuộ c sống hàng ngà y của ngườ i
Một trong số nhữ ng giá tri ̣ văn hóa đượ c găn
Việ t là tôn giáo và tı ́n ngưỡ ng, mà trong bài này sẽ đượ c gọ i chung là tôn giáo, bao gồm cả nhữ ng
tôn giáo có hệ phái tổ chứ c lẫn nhữ ng tôn giáo chı ̉ là tı ́n ngưỡ ng dân gian lan truyền vớ i nhiều loại
phiên bản khác nhau. Trong cách nhı̀n cổ điển, tôn giáo bi ̣ coi là thuốc phiệ n và ngăn chặn phát triển,
nhưng nếu nhı̀n từ góc cạnh giá tri ̣ như vừ a trı̀nh bày ở trên thı̀ đây là nguồn vốn văn hóa và vốn xã
hộ i thuộ c loại quan trọ ng nhât́ cho phát triển bền vữ ng. Tôn giáo ở Việ t Nam là vı ́ dụ minh họ a thuộ c
loại toàn diện nhât́ cho sứ c mạnh của nguồn vốn văn hóa.
Ơ miền Băć từ sau 1954 và ở miền Nam từ sau 1975 tôn giáo bi ̣ đặt và o thế đối lập vớ i chủ thuyết
cộ ng sản và bi ̣ diệ t trừ qua nhiều phong trào xóa bỏ mê tı ́n di ̣ đoan. Thế nhưng các nghiên cứ u trong
thập niên 1990s như của Philip Taylor ghi nhận sự hồi phụ c và phát triển mạnh mẽ của nhiều nhánh
́ đoán và không có cơ hội hoạt
tôn giáo và tı ́n ngưỡ ng khác nhau. Trong suốt hàng chụ c năm bi ̣ câm
̉
̃
̀
̉
độ ng, các thê loại tı ́n ngưỡ ng dân gian vân âm thâm đượ c chuyên giao từ thế hệ này sang thế hệ
khác, chı ̉ chờ có cơ hộ i là trỗi dậy trở lại. Cù ng vớ i lễ hộ i đi ̣a phương, ngườ i ta đượ c xem lại các hoạt
độ ng của tı ́n ngưỡ ng phồn thự c như nghi lễ Tı̀nh phộ c ở Phú Thọ , hay hầu đồng, chọ i trâu, chém heo
v.v. và đặc biệ t nhât́ là giỗ chạp. Tı ́n ngưỡ ng không đi kè m vớ i hệ phái tổ chứ c dễ dàng hò a trộ n vào
́ tổ chứ c nhà nướ c như hộ i xin ân
́ đền Trần ở Hà Nam, hay bà n thờ trong cơ
cả bên trong cơ câu
quan. Bı ́ thư tı ̉nh ủy Thái Bı̀nh cò n công khai hậu thuẫn cho các công trı̀nh xây chù a và đền miếu ở
quần thể chù a An Ký. Các tổ chứ c tôn giáo công khai đối đầu vớ i chủ thuyết cộng sản cũ ng tı̀m đượ c
chỗ đứ ng cho mı̀nh, như dò ng tu Chúa Cứ u Thế ở nhà thờ Thái Hà , Hà Nội. Hiệ n tượ ng linh mụ c tu

“chui” rồi thụ phong “chui” và truyền đạo “chui” trở thành nhữ ng câu chuyệ n đượ c kı ́nh nể, đặc biệt
́ đượ c cho
là ở nhữ ng điểm nóng như giáo phận Hưng Hóa ở miền tây băć Việ t Nam. Trong cơ câu
phép của đạo Phật, nhữ ng hoạt động lễ lạt và số lượ ng ngườ i tham dự ngà y càng tăng.
Tại sao và làm thế nào các tôn giáo tı ́n ngưỡ ng đó có thể tồn tại và tái phát triển nhanh chóng; đây là
mộ t câu hỏi rât́ lý thú, nhưng chúng ta có thể tập trung hơn và o tı̀m hiểu xem có thể vận dụ ng vận
độ ng đó như thế nà o để chuyển thành độ ng lự c phát triển cho xã hộ i. Trướ c hết, tôn giáo luôn đượ c
coi là thiết chế bền vữ ng để duy trı̀ đạo đứ c, tứ c là mối quan hệ giữ a ngườ i vớ i ngườ i trong xã hội.
Nếu luật pháp là kết nối cứ ng băt́ các thành viên phải tuân theo, thı̀ đạo đứ c trong tôn giáo cò n mở
rộ ng thêm phạm vi qui đi ̣nh, và linh hoạt điều hò a mối quan hệ giữ a các thành viên, không băt́ buộ c
nhưng lại có ảnh hưở ng mạnh hơn thông qua các liên kết mang tı ́nh cá nhân, gia đı̀nh và cộng đồng.
Liên hiệ p quốc coi truyền thông phát triển là phương tiệ n hiệ u quả nhât́ để giúp các cộ ng đồng thự c
hiệ n mụ c tiêu phát triển bền vữ ng đến năm 2030, mà kênh liên lạc qua tôn giáo tı ́n ngưỡ ng đã có
sẵn độ tin cậy, tứ c là khoản vốn xã hộ i của mı̀nh, như khái niệ m của Robert Putnam. Giống như ngân
hàng trợ giúp tài chı ́nh của ngườ i Hồi giáo, lò ng tin của nhữ ng con ngườ i cù ng tı ́n ngưỡ ng có thể
đượ c biến thành nguồn tı ́n dụ ng trong kinh doanh. Ngoài ra, chı ́nh bản thân tôn giáo tı ́n ngưỡ ng đã
là mộ t giá tri ̣ văn hóa mà thông qua du li ̣ch có thể chuyển thành giá tri ̣ tiền tệ .

Bản sắc trong mối quan hệ nối kêt́
́ đề về cách hiểu khái niệ m bản săć trong tiếng Việ t, vốn bi ̣ cách chiết tự
Tập sách này cũ ng đặt vân
tạo ra ý nghı ̃a lệch lạc, phần nào thiên về cách hiểu đặc tı ́nh gốc trong quá khứ , hơn là tiếp nhận
đương đại của các ngành khoa họ c xã hội và nhân văn. Bản săć , trong thế giớ i đã toàn cầu hóa và liên
̉ g đi ̣nh vi ̣ trı ́ của mı ̀nh. Sự nối
tụ c biến độ ng, cũ ng liên tụ c di ̣ch chuyển để cá nhân và cộ ng đồng khăn
kết khiến cho nhữ ng gı ̀ trướ c đó từ ng đượ c dù ng để xác đi ̣nh căn cướ c của cá nhân và tập thể có
thay đổi, giao thoa hay trộ n lẫn văn hóa, hay thậm chı ́ thay đổi hệ tọ a độ gốc và phép đo lườ ng. Thế
̉ g nhı̀n từ chỗ đứ ng của đế quốc nhưng có vẻ như thêm nhiều rào cản mớ i nhı̀n từ vi ̣ trı ́ của
giớ i phăn
thuộ c đi ̣a. Con ngườ i sống ở bât́ kỳ đâu ngày càng giống nhau ở chỗ cù ng có điện thoại thông minh
nối kết vào mạng xã hội, nhưng hai con ngườ i sống ngay cạnh nhau trong mộ t gia đı̀nh trong cù ng
mộ t ngôi nhà có thể ngày càng khác nhau ở chỗ sử dụ ng hệ điều hành khác nhau cho điệ n thoại –
các khảo sát từ ng chı ̉ ra sự khác biệ t giữ a ngườ i dù ng iPhone và android - và nối kết sâu vào các
mạng xã hộ i hoàn toàn khác nhau – các khảo sát từ ng chı ̉ ra tư duy khác nhau của ngườ i chụ p ảnh tự
sướ ng cho lên Facebook và ngườ i giớ i hạn thông điệ p trong vò ng 140 từ trên Twitter. Bản săć văn
hóa trong nền kinh tế nối kết đã thay đổi hoà n toàn hệ trụ c tọ a độ so vớ i khái niệ m về bản săć từ ng
đượ c bàn luận trong thập niên trướ c. Con ngườ i và cộ ng đồng đã thay đổi hoàn toàn về tı ́nh chât́
trong thế giớ i mạng xã hộ i, mà trướ c kia bi ̣ gọ i là ảo, thı̀ nay trở thành mộ t thứ đờ i thự c khó rút chân
ra. Bản săć ngày hôm nay cò n có thể đượ c biến thành giá tri ̣ vật chât́ , giống như ngườ i đượ c nhiều
truy cập đượ c Youtube trả tiền, hay ngườ i nổi tiếng đượ c nhãn hàng chi trả cho bài viết quảng cáo
trên Facebook. Bản săć văn hóa dân tộ c mà mộ t cá nhân đem theo mı̀nh có thể trở thành món hàng
hóa trên mạng để hoán chuyển giá tri ̣ thành vốn tiền tệ hay xã hộ i. Mât́ bản săć , do vậy, cũ ng giống
như là mât́ tiền hay mât́ nguồn vốn đầu tư vậy.

Kiều hối văn hó a
́ đề liên quan rât́ nhiều đến sự hoạt độ ng của Hộ i thảo hè , vı̀ tạo ra liên kết xuyên biên
Đây là mộ t vân
giớ i giữ a các cộ ng đồng ngườ i Việ t. Quá trı̀nh kết nối toàn cầu khiến cho nhiều nguồn vốn văn hóa có
́ hơn. Mạng Internet vào thập niên 1990s mở cử a cho nhữ ng
cơ hộ i nhanh chóng chảy vào chỗ thâp
ngườ i Việt họ c và là m việ c trong ngành điệ n toán liên lạc vớ i nhau qua công nghệ chát IRC, và diễn
đàn thư tı ́n VOC hiệ n vẫn đang cò n đượ c duy trı ̀ như danh sách điệ n thư. Thờ i cao điểm của Yahoo
360 giớ i tri thứ c có điều kiệ n phát biểu và tự biến mı̀nh thành mộ t trang báo mạng bằng chế độ blog,
không cần phải chờ xét duyệ t như Talawas hay phải liên tụ c tham gia như cơ chế diễn đàn Xa Mẹ và
TTVNOL. Ngày nay vớ i sự hỗ trợ kỹ thuật của điệ n thoại cầm tay thế hệ thông minh và mạng xã hội
Facebook, các nhóm cù ng quan điểm và chı ́ hướ ng có thể tạo ra mối liên kết xã hộ i dân sự vượ t khỏi
không gian và thờ i gian. Đó chı ́nh là nhữ ng kênh dẫn cho phép kiều hối tài chı ́nh bên cạnh kiều hối
văn hóa chảy trự c tiếp và o nơi cần nhận ở Việ t Nam, không cần phải thông qua các tổ chứ c chi ̣u sự
kiểm soát của chı ́nh phủ. Trang mạng chı ̉ chuyên điểm báo của GS Trần Hữ u Dũ ng cũ ng có thể trở
thành một nguồn quan điểm thông qua góc nhı̀n xã hội đượ c thể hiệ n bằng nhữ ng câu bı̀nh luận đầy
thuyết phụ c và gợ i mờ cho tri thứ c tiếng Việ t, và đồng thờ i cũng là kênh liên lạc để tạo ra nhữ ng
cuộ c gặp mặt như các kỳ Hội thảo hè , mở tiếp đườ ng cho các mối quan hệ và dự án dân sự .
Sự khác biệt giữ a kiều hối văn hóa so vớ i kiều hối tiền tệ truyền thống là chưa có phương pháp tı ́nh
cụ thể để điṇ h lượ ng hóa dò ng chảy của vốn văn hóa và vốn xã hộ i qua các kênh liên lạc, cũ ng như
để đo đạc hiệ u quả và tác độ ng của dò ng chảy nà y và o sự thay đổi của xã hộ i. Hiện tại, trong thờ i
gian 1 năm viết sách, tác giả mong đón nhận đượ c nhữ ng quan sát từ giớ i hoạt độ ng dân sự để có
thêm dữ liệ u nhằm khái quát và thự c tiễn hóa hệ thống lý thuyết cơ sở về bản săć văn hóa trong nền
kinh tế nối kết. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứ u quan tâm đến trật tự thế giớ i mớ i trong cách nhı̀n
về một Nền kinh tế nối kết như tác giả thı̀ có thể nối tiếp loạt sách về đề tài này (Hiệ n đã hı̀nh thành
nộ i dung cho 4 quyển, 2 quyển trướ c là Giá tri ̣ thặng dư trong Nền kinh tế nối kết và Truyền thông
phát triển trong Nền kinh tế nối kết, quyển tiếp theo là Phát triển đô thi ̣ trong Nền kinh tế nối kết, sẽ
là tập hợ p bài viết của các họ c giả cù ng tham gia Hộ i thảo quốc tế do Dự án thành lập khoa ĐNA của
́ đề của cuộ c sống đô thi ̣
Đại họ c Oxford tổ chứ c tại thủ đô Jakarta của Indonesia, tiểu ban về các vân
đương đại ở Việ t Nam trong mối quan hệ so sánh vớ i mộ t số nướ c Đông Nam A).
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Lê Thanh Hải 2011, The making of the Vietnamese-ness: negotiations of the Vietnamese identities in
the 2000s, PhD thesis, Polish Academy of Science, Institute of Philosophy and Sociology
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