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Abstract. Phân tích những điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội khách quan và các
tiền đề tư tưởng tạo ra sự chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ
XX. Làm sáng tỏ nội dung tư tưởng duy tân của các nho sĩ trong một số lĩnh vực:
chính trị, xã hội, đạo đức, giáo dục. Phân tích những tác động của quá trình chuyển
biến tư tưởng đối với chuyển biến trong hoạt động thực tiễn của nho sĩ. Nhận định,
đánh giá những kết quả, hạn chế của quá trình chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ
đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam và xã hội Việt Nam trong giai đoạn 30 năm đầu
thế kỷ XX.
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Phần Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX phát triển phong phú sinh động nhưng cũng nhiều
biến động. Những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn về giữ gìn các giá trị truyền thống và tiếp
thu các giá trị mới được du nhập; kết hợp giữa các tư tưởng triết học phương Đông và
phương Tây đều hướng vào việc giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong lịch sử cũng
như đương đại. Lịch sử đã minh chứng, trong thời kỳ khủng hoảng tư tưởng, lực lượng nòng
cốt của công cuộc tiếp thu, đổi mới tư tưởng và xã hội đầu thế kỷ XX là đội ngũ trí thức, đi
tiên phong là các nho sĩ duy tân yêu nước. Quá trình chuyển biến, đổi mới tư tưởng của đội ngũ
nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX diễn ra trong những bối cảnh những biến chuyển của lịch sử xã hội
Việt Nam và thế giới và của chính bản thân họ với tư cách người trí thức luôn tự nhiệm với dân tộc.
Nó thể hiện logic phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu lịch sử xã hội. Quá
trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ trong giai đoạn này có vai trò như là dấu gạch nối cần thiết

cho sự truyền bá và phát triển của tư tưởng cách mạng vào Việt Nam giai đoạn sau. Lịch sử tư
tưởng dân tộc rất phong phú và sâu sắc nhưng cho đến nay, việc biên soạn đầy đủ bộ Lịch sử tư
tưởng Việt Nam vẫn còn là công việc cần được tiếp tục. Do vậy, việc nghiên cứu quá trình
chuyển biến tư tưởng của nho sĩ Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng duy tân của họ trong 30 năm
đầu thế kỷ XX, theo chúng tôi, vừa là đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, vừa góp phần giải
quyết các vấn đề thực tiễn của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu về đội ngũ, về tư tưởng và sự chuyển biến tư tưởng của nho sĩ Việt Nam
đầu thế kỷ XX đã có một số loại hình công trình nghiên cứu và một số vấn đề chủ yếu đã được
nghiên cứu:
Loại công trình nghiên cứu thứ nhất: nội dung có một số luận điểm có tính cơ sở lý luận,
phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành. Một số công trình chủ yếu: “Lịch sử tư tưởng Việt
Nam” tập thể tác giả Nguyễn Tài Thư, Lê Sĩ Thắng. Trần Văn Giàu: “Sự phát triển của tư tưởng
Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám” 3 tập; “Tư tưởng triết học Việt Nam trong
bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông – Tây nửa đầu thế kỷ XX” tập hợp các bài tại hội thảo quốc
tế do trường ĐHKHXH và Nhân văn Hà Nội tổ chức năm 2005. Doãn Chính, Trương Văn
Chung (đồng chủ biên): “Bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX”;
“Tân thư và xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX” do Đinh Xuân Lâm chủ biên…
Chúng tôi nhận thấy, giới nghiên cứu triết học đã chú ý nghiên cứu hơn đến bước chuyển biến tư
tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, phân tích mối quan hệ biện chứng của tồn tại xã hội
Việt Nam với quá trình chuyển biến tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX thì chưa rõ. Hơn nữa, hệ
thống những nội dung tư tưởng của tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX cũng chưa được đề cập
trong những công trình này.
Loại công trình nghiên cứu thứ hai bao gồm các công trình đã xuất bản về tư tưởng
Nho giáo, nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX. Phan Đại Doãn chủ biên “Một số vấn đề về Nho
giáo Việt Nam”; Chương Thâu viết cuốn sách “Góp phần tìm hiểu Nho giáo, nho sĩ, trí thức
Việt Nam trước năm 1945”… Có thể nhận thấy, các tác giả đã khái quát nên bức tranh tổng thể
về cuộc khủng hoảng tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX và vai trò của nho sĩ duy tân yêu nước
trong việc giải quyết bước đầu cuộc khủng hoảng đó. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đề cập
một cách có hệ thống, sâu sắc và toàn diện về những nguyên nhân của khủng hoảng tư tưởng,
cũng như những tiền đề, nội dung cụ thể của chuyển biến tư tưởng, động lực và kết quả của
chuyển biến tư tưởng.
Loại công trình nghiên cứu thứ ba nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của các
nho sĩ duy tân yêu nước đầu thế kỷ XX. Điểm mạnh của nhóm công trình nghiên cứu này là
tính chất văn bản, tư liệu của nó, nhưng chúng lại thiếu tính hệ thống và đặc biệt không có sự
phân tích theo nội dung các tư tưởng như: tư tưởng nhân sinh, tư tưởng chính trị, tư tưởng về
giáo dục, tư tưởng về bản thể… Loại công trình nghiên cứu này có hai nhóm. Nhóm thứ nhất
là các tổng tập, tuyển tập thơ văn của các nho sĩ duy tân yêu nước đầu thế kỷ XX: “Tổng tập
văn học Việt Nam”, tập 21, nhà xuất bản Khoa học xã hội. Viện Viễn Đông Bác cổ “ Văn thơ
Đông Kinh Nghĩa Thục”, “Thơ văn yêu nước và cách mạng : Đầu thế kỷ XX (1900-1930)
“Văn học Việt Nam (1900-1945)”. Công trình của các nho sĩ đầu thế kỷ XX đã được tập
hợp, xuất bản thành các toàn tập, tuyển tập: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp,
Lương Văn Can, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Cầu, Đào Nguyên
Phổ.

Nhóm thứ hai, là các công trình viết về các hoạt động, các phong trào đấu tranh yêu
nước của các nho sĩ đầu thế kỷ XX, từ đó họ lẩy ra các nội dung tư tưởng. Nguyễn Q. Thắng
“Phong trào duy tân các khuôn mặt tiêu biểu”, “Huỳnh Thúc Kháng con người và thơ văn”,
“Phan Chu Trinh cuộc đời và tác phẩm”. Chương Thâu “Đông Kinh Nghĩa Thục và phong
trào cải cách văn hóa đầu thế kỷ XX, Vũ Dương Ninh chủ biên cuốn “Phong trào cải cách ở
một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX”. Đồng thời ở cả ba loại hình nghiên
cứu có liên quan đến đề tài, chúng tôi cũng đã khảo cứu các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ,
đề tài nghiên cứu khoa học, các bài viết đăng trên Tạp chí Triết học, Tạp chí Nghiên cứu lịch
sử, Tạp chí Xưa và Nay…của các tác giả chuyên nghiên cứu về lịch sử và lịch sử tư tưởng
Việt Nam như: Trần Văn Giàu, Phan Ngọc, Trần Đình Hượu, Nguyễn Tài Thư, Lê Sĩ Thắng,
Phan Đại Doãn, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Đinh Xuân Lâm, Lê Văn Quán, Chương Thâu,
Vũ Minh Tâm, Nguyễn Đức Sự, Trần Ngọc Vương, Đỗ Thị Hòa Hới, Nguyễn Văn Hòa, Lê
Thị Lan, Lê Ngọc Thông, Võ Thị Dung, Nguyễn Thị Quỳnh…Trong mỗi công trình, bài viết,
các tác giả đề cập, phân tích một hoặc một vài nội dung tư tưởng của một nhà nho duy tân
yêu nước đầu thế kỷ XX hoặc một vài đặc điểm chung của tư tưởng Việt nam đầu thế kỷ XX.
Như vậy, điểm các công trình cơ bản của giới nghiên cứu văn học, sử học, triết học, cho
thấy, việc nghiên cứu quá trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ
XX dưới góc độ của triết học, cụ thể là của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam chưa trở thành
đối tượng nghiên cứu trực tiếp, cụ thể của một công trình nào. Và đây cũng là lý do nữa khiến
chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài này trong luận án.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của luận án là quá trình chuyển biến, đổi mới tư tưởng của nho
sĩ Việt Nam trong giai đoạn 30 năm đầu thế kỷ XX.
- Phạm vi nghiên cứu của luận án: Luận án chủ yếu đi sâu nghiên cứu nội dung những
quan niệm của các nho sĩ Việt Nam trên lĩnh vực chính trị, xã hội, giáo dục, đạo đức thông qua
các trước tác và sự nghiệp của họ trong các phong trào đấu tranh yêu nước, giải phóng dân tộc
30 năm đầu thế kỷ XX, trước khi có sự ra đời các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo
đường lối cách mạng vô sản ở Việt Nam.
4. Mục đích, nhiệm vụ
Mục đích: Từ góc độ tiếp cận triết học, luận án phân tích làm rõ quá trình chuyển
biến, đổi mới tư tưởng của các nho sĩ Việt Nam trong giai đoạn lịch sử 30 năm đầu thế kỷ XX,
từ đó rút ra nhận xét về những kết quả, giá trị và hạn chế của quá trình này đối với lịch sử tư
tưởng Việt Nam.
Nhiệm vụ:
- Phân tích những điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội khách quan và các tiền đề tư
tưởng tạo ra sự chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX.
- Làm sáng tỏ nội dung tư tưởng duy tân của các nho sĩ trong một số lĩnh vực: chính
trị, xã hội, đạo đức, giáo dục.
- Phân tích những tác động của quá trình chuyển biến tư tưởng đối với chuyển biến
trong hoạt động thực tiễn của nho sĩ.
- Nhận định, đánh giá những kết quả, hạn chế của quá trình chuyển biến tư tưởng của các
nho sĩ đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam và xã hội Việt Nam trong giai đoạn 30 năm đầu thế kỷ
XX.
5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu

Luận án được thực hiện trên cơ sở vận dụng những quan điểm cơ bản của triết học Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa xã hội và con người, về mối quan hệ giữa
tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Luận án đã sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy
vật lịch sử; các phương pháp nghiên cứu: thống nhất logic và lịch sử; thống nhất quy nạp và diễn
dịch, thống nhất phân tích và tổng hợp…
6. Đóng góp mới của luận án
- Luận án phân tích chi tiết bước chuyển lịch sử và lôgíc từ sự nhận thức và phê phán
xác đáng của nho sĩ đối với các tư tưởng chính trị - xã hội đã lỗi thời của Nho giáo, với các
hủ tục, tệ nạn áp bức bóc lột dã man của chế độ thực dân, thuộc địa áp đặt cho nhân dân Việt
Nam sang việc tiếp thu và đề xuất những nội dung tư tưởng chính trị, xã hội, giáo dục, đạo
đức cơ bản theo hướng kết hợp các giá trị dân chủ Đông – Tây nhằm giải quyết các vấn đề
cốt lõi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX.
- Luận án chỉ ra sự phân hoá trong đổi mới hoạt động thực tiễn của các nho sĩ theo hai
phương thức: bạo động hoặc bất bạo động; tuy khác nhau về chủ trương và các bước đi cụ thể,
nhưng dù theo phương thức nào thì mục đích mà các nho sĩ muốn đạt tới luôn thống nhất là cải
tạo mọi mặt đời sống xã hội theo hướng tiến bộ, văn minh, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc
cho mọi người dân nước Việt.
- Luận án khẳng định, những chuyển biến trong cuộc đời và hoạt động của nho sĩ đầu
thế kỷ XX có tác dụng thức tỉnh dân tộc Việt Nam tiến tới trình độ tiên tiến toàn cầu, là
những tấm gương sinh động về sống có lý tưởng, có ước mơ, có mục đích cao cả, có trách
nhiệm, có dũng khí để cống hiến cho đất nước.
- Luận án góp phần làm sáng rõ biện chứng quá trình phát triển của lịch sử tư tưởng
Việt Nam ở giai đoạn đầu thế kỷ XX thông qua đại diện là lớp trí thức nho sĩ tiêu biểu.
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu của luận án góp thêm phần vào việc nghiên cứu tư duy lý luận
chính trị xã hội ở Việt Nam ở một giai đoạn lịch sử quan trọng. Luận án có thể được dùng làm
tài liệu học tập, nghiên cứu cho những ai đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học xã hội,
nhân văn.
8. Kết cấu của luận án
Ngoài các phần: Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, phần Nội
dung của luận án gồm 3 chương 8 tiết.
Chƣơng 1
ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ CHO SỰ CHUYỂN BIẾN TƢ TƢỞNG CỦA NHO SĨ VIỆT
NAM TRONG 30 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX
1.1. Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội đầu thế kỷ XX
1.1.1. Thế giới đầu thế kỷ XX
Sự xâm lược của đế quốc phương Tây cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã phá xã hội cổ
truyền phương Đông nhưng đồng thời nó cũng dần tạo ra thay đổi chung vừa có những thay đổi
mang tính đặc thù ở các quốc gia. Nhật Bản bắt đầu duy tân một cách đồng bộ và thực chất
phát triển phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trung Quốc từ một nước phong kiến quân
chủ tập quyền chuyên chế trở thành nửa thuộc địa, phụ thuộc vào tư bản phương Tây. Cách
mạng Tân Hợi (1911) thành công, Trung Hoa dân quốc được thành lập, tạo ra những điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển mới của xã hội Trung Quốc. Sau thất bại của những cuộc khởi nghĩa

dưới ngọn cờ phong kiến, tầng lớp trí thức cấp tiến ở các nước Đông Nam Á đã hướng cuộc
đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường dân chủ tư sản. Biến chuyển lớn nhất của thế
giới đầu thế kỷ XX là Cách mạng Tháng Mười Nga 1917, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên
thế giới, đã soi sáng cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc và nhân dân lao
động trên toàn thế giới.
1.1.2. Chuyển biến chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam
Thực dân Pháp tìm cách gạt bỏ vai trò của triều đình phong kiến trong công việc quốc
gia. Nền kinh tế Việt Nam dần dần chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thời phong
kiến sang nền kinh tế thuộc địa- tư bản chủ nghĩa, có bước phát triển nhanh chóng nhưng
cũng tạo ra một cơ cấu kinh tế mất cân đối dẫn đến sự phân hoá thiếu triệt để của cơ cấu giai
cấp, tầng lớp trong xã hội. Kết cấu xã hội truyền thống theo tứ dân: sĩ, nông, công, thương bị
xóa bỏ, thay vào đó là các quan hệ, mâu thuẫn giai cấp, dân tộc đan xen và trở nên rất phức
tạp. Thực dân Pháp chủ trương nhanh chóng xoá bỏ hoàn toàn nền giáo dục Nho học, mở
rộng hệ thống giáo dục Pháp - Việt nhưng có sự phân biệt lớn giữa người Pháp và người bản
xứ, tình trạng thất học vẫn là phổ biến. Các trào lưu tư tưởng mới, các thành tựu khoa học và
kĩ thuật, văn hoá và nghệ thuật phương Tây vào Việt Nam, thúc đẩy và tăng cường mối quan
hệ tiếp xúc giữa hai nền văn hoá Á - Âu, Đông- Tây.
1.2. Tiền đề cho sự chuyển biến tƣ tƣởng của nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX
1.2.1. Khủng hoảng của Nho giáo ở Trung Quốc và Việt Nam
Đầu thế kỷ XX, tại Trung Quốc, Nho giáo chuyển từ địa vị ý thức hệ của giai cấp
thống trị sang địa vị giá trị trong tư tưởng truyền thống xã hội. Sự khủng hoảng và suy yếu
của Nho học, sự phân hóa của giới nho sĩ Trung Quốc tác động khá mạnh mẽ và sâu sắc tới ý
thức hệ Việt Nam, tới tư tưởng của giới nho sĩ Việt Nam.
Sự phát triển của chế độ phong kiến tập quyền đã đưa Nho giáo lên địa vị độc tôn,
thống trị xã hội Việt Nam từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX. Tầng lớp trí thức dù xuất thân từ
quý tộc, địa chủ hay nông dân đều là sản phẩm của nền giáo dục Nho giáo, gọi là nho sĩ.
Thực trạng xã hội Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XIX đã gây nên cuộc khủng hoảng về ý thức hệ
và sự phân hóa đội ngũ nho sĩ ngày càng rõ rệt. Trước hết là sự hình thành những trí thức yêu
nước, quyết định ly khai triều đình nhà Nguyễn, phản đối chủ trương cầu hòa của triều đình.
Trong cuộc đấu tranh không cân sức này, nho sĩ nhiệt huyết yêu nước thương dân nhưng bị thất
bại do hạn chế về nhiều mặt, trong đó chủ yếu là hệ tư tưởng phong kiến vẫn chỉ đạo hoạt động
của họ. Logic của lịch sử và tư tưởng thôi thúc các sĩ phu yêu nước của thế hệ tiếp theo tìm hệ tư
tưởng mới, chủ trương mới, con đường mới giải phóng dân tộc. Họ là những nho sĩ có những tư
tưởng duy tân đầu thế kỷ XX, là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận án.
1.2.2. Tư tưởng cải cách, duy tân của Nhật Bản, Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế
kỷ XX
Tư tưởng cải cách duy tân Nhật Bản xuất phát điểm và phát triển từ nhiều nguồn khác
nhau, theo các phương thức khác nhau nhưng có chung chí hướng xây dựng một xã hội mới
trên nền tảng luật pháp, quyền tự do của nhân dân cũng được tôn trọng. Tư tưởng duy tân
Nhật Bản để lại dấu ấn rất mạnh trong tư tưởng các chí sĩ Việt Nam và tạo sự chuyển biến
trong tư tưởng và hành động cứu nước, cứu dân.
Đi đầu trong phong trào duy tân giai đoạn này ở Trung Quốc là những nhà chính trị tư
tưởng lỗi lạc: Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Nghiêm Phục, Đàm Tự Đồng, Hoàng Tôn
Hiến…Đại diện cho các nhà tư tưởng trong phái cách mạng ở Trung Quốc đầu thế kỷ XX là

Tôn Trung Sơn. Ông đề ra cương lĩnh chính trị “Tam dân chủ nghĩa”. Tư tưởng Tôn Trung
Sơn là một trong những nguồn gốc, tiền đề lý luận quan trọng trong tư tưởng các nhà duy tân,
cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX.
1.3. Nhân tố chủ quan tích cực của các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX
1.3.1. Tích cực phát huy tinh thần của chủ nghĩa yêu nước truyền thống
Nho sĩ đầu thế kỷ XX đội ngũ khá đông đảo, những nhân vật tiêu biểu như: Phan Bội
Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Lương Văn Can, Đặng Nguyên
Cẩn, Ngô Đức Kế, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Quyền, Đào Nguyên
Phổ, Dương Bá Trạc, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Đặng Thái Thân, Nguyễn Hàm... Họ đã thoát
ly khỏi địa vị và nhân cách kẻ sĩ truyền thống, thoát khỏi khoa cử Nho giáo hoặc thi đỗ nhưng
tự thoát khỏi hệ thống quan liêu phong kiến để bảo tồn vị trí và vai trò của kẻ sĩ thực thụ
trong xã hội, tiếp thu và phát triển chủ nghĩa yêu nước trong điều kiện lịch sử mới nhằm đấu
tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nước Việt Nam mới.
1.3.2. Tiếp thu tư tưởng canh tân, duy tân trong và ngoài nước
Chúng tôi cho rằng ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhất mà các nho sĩ duy tân
tiếp thu được từ các nho sĩ cuối thế kỷ XIX như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn
Lộ Trạch là phương pháp nhận định, đánh giá tình hình thực tế trong và ngoài nước.
Từ tân thư, tân văn, nho sĩ đầu thế kỷ XX có những gợi mở về sự lớn mạnh của phương
Tây, về những kinh nghiệm trong sự thất bại của Trung Quốc, thành công của Nhật Bản. Họ nhận
thức rõ ràng là, để cứu nước, Việt Nam cần học theo con đường mà phương Tây đã đi qua, từng
lĩnh vực, dần dần để đến được xã hội dân chủ, công nghiệp, hiện đại. Những tư tưởng dân chủ,
dân quyền trong các tác phẩm của Mông tes kiơ, Rút xô qua bản dịch của Khang Hữu Vi, Lương
Khải Siêu đã hình thành trong tư tưởng nho sĩ một hệ thống khái niệm mới. Như vậy, bên cạnh
các tác động khách quan, bản thân các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX cũng đã phải tự thân vận
động, thâm nhập vào thực tế để có thể “ tự phủ định”, vượt qua những hạn chế về ý thức hệ và
đường lối của lớp người đi trước, xác lập đường lối cứu nước mới trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc
từ tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Kết luận chƣơng 1
Dưới tác động của tồn tại xã hội và sự vận động của các hình thái ý thức xã hội đã hình
thành và phát triển quá trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ trong cuộc đấu tranh khá quyết liệt
giữa hai luồng tư tưởng mới và cũ, giữa ý thức hệ phong kiến và ý thức hệ mới mang khuynh
hướng dân chủ phương Tây.
Chƣơng 2
DUY TÂN TƢ TƢỞNG THEO KHUYNH HƢỚNG
DÂN CHỦ CỦA CÁC NHO SĨ
2.1. Sự phê phán của các nho sĩ đối với thực trạng xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX
2.1.1. Phê phán sự lỗi thời của Nho giáo
Trước tiên, từ góc độ thực tiễn, nho sĩ phê phán Nho giáo một cách khá toàn diện,
thẳng thắn, chỉ ra những lạc hậu, bảo thủ trong từng phạm trù của Nho giáo nhằm chỉ ra
nguyên nhân sâu sa của sự thất bại của Nho giáo trước sự xuất hiện của tư tưởng phương Tây.
Họ không đánh đổ hoàn toàn hệ thống tư tưởng của Nho giáo. Các tư tưởng bị phê phán
mạnh mẽ nhất: tư tưởng thiên mệnh, tư tưởng trọng vương khinh bá, nội hạ ngoại di, tư tưởng
trọng quan khinh dân, trọng sĩ khinh thương, tư tưởng coi xưa hơn nay…Từ đây, họ sẽ đưa ra

các quan niệm về văn minh, về tiến hóa xã hội, làm cơ sở cho tư tưởng duy tân về chính trị và
xã hội.
2.1.2. Phê phán xã hội phong kiến, thuộc địa
Nho sĩ đặt tư tưởng ái quốc lên trên hết, nên trước tiên họ đã vượt lên sự tố cáo để trở
thành tuyên chiến với chế độ phong kiến phản động, yêu cầu nhà vua thoái vị, kết thúc chính
thể quân chủ, thành lập chính thể dân chủ. Họ thẳng thắn nhận định dân khí suy giảm dẫn đến
bảo thủ, u mê, nhu nhược. Nho sĩ kịch liệt lên án, tố cáo tội ác của Pháp, vạch trần các thủ
đoạn diệt chủng bằng cách lợi dụng tôn giáo; bằng giáo dục, bằng kinh tế, bằng chính trị. Nho
sĩ là sản phẩm trực tiếp của hệ thống giáo dục phong kiến Nho giáo nhưng họ tuyên chiến với
nền giáo dục khoa cử giáo điều, thiếu thực dụng của Nho giáo một cách trực diện. Đối với
giáo dục thuộc địa, họ hiểu rõ sự phân biệt giữa người Pháp và người Việt và thực chất người
dân Việt Nam không được hưởng lợi gì từ giáo dục thuộc địa.
2.2. Duy tân tƣ tƣởng của các nho sĩ về chính trị, xã hội, giáo dục, đạo đức
2.2.1. Duy tân tư tưởng chính trị
2.2.1.1. Hình thành tư tưởng chính trị theo chủ thuyết dân chủ phương Tây
Thời kỳ đầu duy tân, nho sĩ đã hình thành ý thức về việc thành lập chính thể quân chủ
lập hiến theo hình mẫu Nhật Bản là tiến bộ, là cần thiết. Từ sau năm 1907 họ tiếp cận với tư
tưởng nhà nước dân chủ tư sản, đến với tư tưởng cách mạng theo kiểu phương Tây hoặc theo
tư tưởng dân chủ của Tôn Trung Sơn. Một số nho sĩ còn tiến đến tiếp thu tư tưởng về nhà
nước dân chủ nhân dân.
2.2.1.2. Một số nội dung trong tư tưởng chính trị
Nho sĩ tiếp thu tư tưởng quốc gia thống nhất, dân tộc tự quyết, quốc gia tồn tại và phát
triển dựa căn bản vào luật pháp hiện đại. Quan điểm chung, khá phổ biến trong tư tưởng của
họ về mô hình chính thể là xóa bỏ chính thể quân chủ, xây dựng chính thể dân chủ cộng hòa
gồm có ba viện, do nhân dân làm chủ, quyền lực ở nơi dân và được thực hiện thông qua các
đại biểu, mọi việc do dân định liệu, xã hội được quản lý bằng pháp luật. Hiến pháp phải gắn
liền với chủ quyền quốc gia, với độc lập dân tộc. Nho sĩ đề xuất hai phương pháp cơ bản tiến
hành duy tân chính trị: bạo động và ôn hòa. Họ đặc biệt đề cao vị trí và vai trò của nhân dân.
Tư tưởng dân là chủ nước, nước là của dân, là một bước chuyển tư tưởng căn bản từ quân
chủ sang dân chủ.
2.2.2. Duy tân tư tưởng về xã hội
2.2.2.1. Hình thành mô hình xã hội mới dân chủ, tự do, bình đẳng
Nho sĩ đã từ bỏ việc nhận thức xã hội theo tứ dân để chuyển sang nhận thức xã hội
theo các tầng lớp, giai cấp dựa vào quan hệ đối với kinh tế và vai trò với xã hội. Họ đã hình
thành trong tư tưởng về diện mạo và đặc trưng của một xã hội mới, xã hội dân chủ và bình
đẳng, nhưng cách thể hiện thì giữa họ có những điểm khác biệt nhất định. Biện pháp hữu
hiệu nhất để thực hiện được giải phóng dân tộc, tiến tới xây dựng xã hội bình đẳng là: chấn
dân khí,khai dân trí, hậu dân sinh; chủ trương này như là đã được thống nhất một cách tự giác
trong tư tưởng của các nho sĩ.
2.2.2.2. Tư tưởng Chấn dân khí
Chấn dân khí là làm cho mọi người thức tỉnh tinh thần dân tộc, khuyến khích ý thức
tự lực, tự cường, giác ngộ được quyền lợi của mình, giải phóng khỏi sự kìm kẹp của chế độ
quân chủ chuyên chế và đàn áp thực dân. Chấn dân khí trước tiên là dấy lên tinh thần đoàn
kết truyền thống của dân tộc. Nho sĩ chủ trương chấn dân khí đối với từng đối tượng như: trí

thức, nông dân, thương nhân, phụ nữ, thanh niên… Chủ nghĩa yêu nước, lòng tự tôn dân tộc,
tự hào văn hiến và tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm đã trở thành những yếu tố quan trọng
trong nội dung tư tưởng và hành động chấn dân khí của nho sĩ.
2.2.2.3. Tư tưởng Hậu dân sinh
Nho sĩ quan niệm rằng, hậu dân sinh tức là phải làm cho cuộc sống của nhân dân ngày
càng đầy đủ, tiến tới văn minh. Hậu dân sinh trước hết là làm cho mọi người biết phát triển
kinh tế, mở mang ngành nghề, làm cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Dân sinh được phát
triển là điều kiện thuận lợi để nâng cao dân trí, chấn dân khí. Đối với nho sĩ đầu thế kỷ XX,
tư tưởng kinh tế đã hình thành và phát triển với nhiều nội dung phong phú.Trước hết, họ hình
thành quan niệm về tài sản, đã thể hiện trong chừng mực nào đó ý thức về vấn đề sở hữu, một
vấn đề đặc biệt quan trọng trong xã hội hiện đại. Họ trực tiếp bàn đến vấn đề sản xuất, thương
nghiệp, khẳng định vai trò của thương nhân. Trong tư tưởng và chính sách phát triển kinh tế
do các nho sĩ đề xướng, phát triển kinh tế tư bản dân tộc là trụ cột.
2.2.2.4. Tư tưởng Khai dân trí
Khai dân trí là mở mang hiểu biết, trí tuệ cho dân, việc học là của toàn dân, không
phân biệt. Tư tưởng về khai dân trí thực sự làm cho dân tộc thay đổi nếp suy tư cũ kỹ để vươn
lên tầm nhận thức mới cao hơn, phù hợp với sự phát triển của thời đại. Dân trí không chỉ là
học thức mà còn là tri thức cuộc sống. Nho sĩ chủ trương duy tân cả văn hóa đời sống cho
nhân dân từ đó tạo những quan hệ xã hội lành mạnh, văn minh. Chúng tôi nhận thấy, song
song với những tư tưởng duy tân theo khuynh hướng dân chủ, văn minh phương Tây, nho sĩ
đầu thế kỷ XX luôn có tư tưởng bảo tồn các giá trị của xã hội phương Đông và Việt Nam,
phê phán những tệ nạn trong xã hội phương Tây để cảnh báo người Việt Nam không nên quá
Tây hóa, lai căng văn hóa, xã hội
2.2.3. Duy tân tư tưởng giáo dục
2.2.3.1. Tư tưởng về vai trò của giáo dục
Duy tân về giáo dục là vấn đề cơ bản và quan trọng, giữ vị trí bậc nhất trong công
cuộc duy tân của các nho sĩ. Đối với họ, giáo dục là khuôn đúc con người, là sinh mệnh của
dân, còn dân là sinh mệnh của nước; sự tồn vong và hưng thịnh của đất nước một phần phụ
thuộc vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài.
2.2.3.2. Tư tưởng về mục đích giáo dục
Theo các nhà nho, suy đến cùng, mục đích tối cao của việc học là học để làm người.
Đối tượng của giáo dục là số đông dân chúng để họ có thể trở thành người công dân tốt của
xã hội, xã hội mới có thể tiến dần tới văn minh. Giáo dục phải tạo con người mới, nâng cao
dân trí phải xóa bỏ tính ỷ lại, cách suy nghĩ theo lối tầm chương, trích cú cũng như cách học
theo “đạo nghĩa suông”; tạo cho con người có “não chất độc lập”, dám nghĩ, dám làm, tự tin
ở chính mình, phát huy ý chí tự lập, tự cường, tài năng, thông minh và sáng tạo của con người
Việt Nam, phục vụ sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc.
2.2.3.3. Tư tưởng về đối tượng của giáo dục
Nho sĩ tuyên truyền cho tư tưởng dân chủ, bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, giới,
đẳng cấp trong giáo dục. Giáo dục mới còn phải có nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng đối với
những người chịu thiệt thòi trong xã hội như: người mù, người câm điếc, người tàn tật, trẻ
nghèo khó, trẻ mồ côi, người đã từng mắc tội bị tù đày...Giáo dục thực nghiệp sẽ giúp cho họ
không bị thất nghiệp, được xã hội giúp đỡ, cưu mang, được hưởng thái bình hạnh phúc.
2.2.3.4. Tư tưởng về mô hình, phương thức giáo dục

Các nho sĩ tiếp thu tư tưởng phương Tây trong tổ chức trường học. Họ đã hình dung
ra hệ thống các bậc học, các loại hình trường lớp phục vụ nền giáo dục quốc dân như; các ấu
trĩ viện, dục anh viện, các trường tiểu học, trung học, đại học khắp thành thị, thôn quê chỗ
nào cũng có. Điểm đổi mới đặc sắc trong tư tưởng về giáo dục của nho sĩ là coi giáo dục là
trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân, từ đó sử dụng nhiều phương thức phong phú, sinh động
khác nhau để đạt mục đích giáo dục. Học thực dụng đã trở thành phương châm chủ đạo trong
tư tưởng duy tân về giáo dục.
2.2.3.5. Tư tưởng về nội dung giáo dục
Nội dung cơ bản nhất của giáo dục là tri thức mới. Nội dung giáo dục phong phú, thực
tế, học thực nghiệp. Học nghề, học ngoại ngữ, học khoa học thường thức, học luân lý đạo đức
là một nhiệm vụ quan trọng của nền giáo dục duy tân. Các nhà nho khuyếch trương tinh thần
tin ở khoa học, tin vào việc làm của con người. Điểm khác biệt trong tư tưởng duy tân của
nho sĩ so với trí thức Tây học ở chỗ họ tỏ ra hết sức khách quan và công bằng trong việc đánh
giá về nền tân học và cựu học. Họ cho rằng, trong quá trình dân tộc ta học tập tri thức của
thiên hạ, phải biết chắt lọc tinh hoa của nhân loại để áp dụng vào cuộc sống, tăng cường sức
mạnh dân tộc đồng thời phải khôn ngoan, tỉnh táo để nó không chi phối tư tưởng ta hoàn
toàn, ta không trở thành “nô lệ tư tưởng”. Điều này còn nguyên giá trị đối với chúng ta ngày
nay.
2.2.4. Duy tân tư tưởng đạo đức
Trên nền tảng đạo đức truyền thống, tiếp thu các yếu tố tích cực, tiến bộ của thời đại,
nho sĩ đã phát triển hệ thống quan niệm đạo đức, lẽ sống lên một trình độ cao hơn, có nội
dung tiến bộ hơn, nền đạo đức có bản chất là chủ nghĩa nhân đạo cao cả.
2.2.4.1. Phương châm xây dựng luân lý, đạo đức mới
Quan điểm chung, thống nhất của nho sĩ cho rằng một trong những nguyên nhân để
nước mất, nhà tan là do đánh mất nền đạo đức, luân lý. Do vậy, theo họ sửa đổi luân lý, bồi
đắp đạo đức cũng là một việc chúng ta phải cố sức làm hòng tìm lại nền độc lập cho dân tộc.
Họ biết rằng muốn khôi phục lại nền đạo đức của một đất nước không còn chủ quyền, độc lập
như nước Việt Nam không phải là một việc dễ nhưng không thể không làm ngay. Về nguyên
tắc, họ chỉ thừa nhận khoa học kỹ thuật và chính trị lập hiến của Tây phương là tốt, còn lại
vẫn phải lấy tinh thần đạo đức của phương Đông làm gốc, làm nền. Trên cơ sở đó, họ chủ
trương phát triển tư tưởng về luân lý, đạo đức trong điều kiện mới, kết hợp các yếu tố ngoại
sinh tích cực. Về cơ bản họ vẫn sử dụng các khái niệm, phạm trù đạo đức phương Đông.
2.2.4.2. Đổi mới nội dung các phạm trù đạo đức
Phạm trù nho sĩ bàn nhiều là trung, hiếu, nhân, nghĩa. Cái mới, cái chuyển biến của
quan niệm trung - hiếu là phụng sự dân tộc, thực hiện trách nhiệm xã hội cao cả. Tiêu chí tối
cao của nhân trong thời đại mới là yêu nước, là làm cho nước giàu mạnh. Muốn như vậy thì
trước hết phải có lòng bác ái. Bác ái sẽ dẫn tới giải phóng con người. Nho sĩ đưa ra quan
niệm về lý tưởng tự do cho đất nước, cho dân tộc, cho đồng bào. Quan niệm đạo đức của nho
sĩ đạt tới hoàn thiện khi họ xác định lẽ sống của người Việt Nam mới là: sống thức tỉnh, sống
có ý chí, sống phải tự tân.
2.2.4.3. Duy tân tư tưởng về đạo đức của một số đối tượng
Chúng tôi phân tích tư tưởng của nho sĩ về đạo đức trong một vài đối tượng cụ thể,
những đối tượng này hầu như không được bàn đến trong hệ thống tư tưởng đạo đức Nho
giáo: đạo đức tôn giáo, đạo đức của doanh nhân.

Kết luận chƣơng 2:
Nho sĩ đầu thế kỷ XX trên cơ sở tư tưởng yêu nước truyền thống, trong những điều kiện,
tiền đề khá thuận lợi, đã mạnh dạn chuyển biến tư tưởng. Họ được khai sáng bởi tư tưởng dân chủ,
tư tưởng duy tân, cách mạng Đông – Tây. Bước khởi đầu của sự chuyển biến tư tưởng là phê phán
những bất cập của hệ tư tưởng phong kiến, đại diện là tư tưởng chính trị, xã hội, giáo dục của Nho
giáo. Họ phê phán nhưng không phủ định sạch trơn Nho giáo, họ vẫn giữ lại những giá trị của Nho
giáo, giá trị đã được tích hợp trong truyền thống văn hóa tư tưởng của dân tộc. Sự phê phán này mở
đường cho quá trình duy tân tư tưởng của nho sĩ theo khuynh hướng dân chủ phương Tây. Nho sĩ
chú trọng duy tân tư tưởng chính trị, xã hội, đạo đức, giáo dục, những vấn đề họ cho là cấp thiết
đối với xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Nội hàm của các khái niệm không như nguyên gốc trong
tư tưởng phương Tây nhưng lại có giá trị lý luận và thực tiễn đối với một xã hội phương Đông
vốn từ chế độ phong kiến trở thành thuộc địa như Việt Nam. Chuyển biến tư tưởng của nho sĩ
diễn ra trong sự kết hợp các yếu tố nội sinh, ngoại sinh, chủ quan và khách quan, theo
những quy luật logic của tư duy. Kết cấu, nội dung mới của hệ tư tưởng Việt Nam trong thế
kỷ XX là kết quả được tạo ra từ quá trình này. Chuyển biến về tư duy lý luận là căn cốt để
từ đó hoạt động thực tiễn của nho sĩ cũng có những biến chuyển trong giai đoạn phát triển
mới của dân tộc.
Chƣơng 3
NHO SĨ THAY ĐỔI PHƢƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN NHẰM CẢI
BIẾN XÃ HỘI VIỆT NAM
3.1. Phƣơng thức hoạt động thực tiễn theo khuynh hƣớng bạo động
3.1.1. Tư tưởng chủ đạo của Duy tân hội và phong trào Đông du
Trong tư tưởng của người Việt Nam thời kỳ đầu thế kỷ XX, Đông Du là chỉ dành riêng
cho việc sang Nhật Bản vì Nhật Bản, Triều Tiên nằm ở phía Đông của Trung Quốc, Việt Nam.
Năm 1904, Duy tân hội được thành lập. Hội viên trọng yếu của Duy tân hội: Nguyễn Hàm,
Phan Bội Châu, Trình Hiền, Lê Võ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân và một số người khác nữa.
Hội được tổ chức một cách bí mật, quyết định tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động, chủ yếu
có ba điểm: mở rộng lực lượng của hội; khởi phát bạo động; xác định phương châm ra nước
ngoài cầu viện. Theo sự góp ý của Lương Khải Siêu, tiếp thu tư tưởng duy tân của các nhà duy
tân Nhật Bản, Trung Quốc; tận mắt chứng kiến thành tựu của công cuộc Duy tân Nhật Bản,
Phan Bội Châu đã chuyển hướng "cầu viện" sang "cầu học", kiến tạo nên phong trào Đông Du.
Như vậy tư tưởng duy tân theo khuynh hướng “bạo động” đã chuyển sang khuynh hướng “bất
bạo động”, điều này thể hiện tính uyển chuyển trong tư tưởng và hoạt động của các lãnh tụ
phong trào. Phong trào Đông Du được nhìn nhận là có ảnh hưởng ở cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ và
Nam Kỳ. Năm 1908, thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào Đông du, Duy tân, các chí sĩ bị
tử hình, bị giam cầm, khổ sai. Duy tân hội và phong trào Đông Du là cuộc thử nghiệm đầu tiên
của tư tưởng, chủ trương mới theo khuynh hướng hướng sang phía Đông, mở mang tầm nhìn,
sự tiếp xúc của những luồng văn hóa vừa có tương đồng vừa có khác biệt, từ đó mở ra hướng
tiếp biến tư tưởng và công cuộc duy tân của Nhật Bản và Trung Quốc, bước đầu đáp ứng đòi
hỏi của lịch sử dân tộc.
3.1.2. Tư tưởng chủ đạo của phong trào kháng thuế Trung kỳ năm 1908
Phong trào kháng thuế Trung kỳ năm 1908 được coi là “một hiện tượng mới nhất”,
hiếm có trong lịch trình cách mạng Việt Nam đến thời điểm đó. Tầng lớp nho sĩ tuy không trực

tiếp lãnh đạo phong trào nhưng đã gián tiếp “dẫn đạo”, “châm ngòi” cho phong trào. Mục tiêu
của tầng lớp sĩ phu đương thời không chỉ nhằm giảm một vài thứ thuế cho nhân dân mà sâu xa
hơn là “chuẩn bị sự thức tỉnh của một phong trào dân tộc”. Vì vậy họ với vai trò là lớp trí thức
đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất trong xã hội lúc bấy giờ đã thể hiện được vai trò của
mình trong tình thế nguy khó của đất nước. Toàn quyền Đông Dương cũng đã có những nhận
định về vai trò của giới nho sĩ trong phong trào để rồi từ đó đưa ra chủ trương đàn áp phong
trào, sát hại, giam cầm các nho sĩ duy tân. Điều đáng sợ nhất đối với những kẻ cai trị là ở Việt
Nam đã xuất hiện một lớp người gồm phần lớn các nho sĩ trẻ, các giáo học, các phiên dịch cũ
thấm nhuần tư tưởng mới, hướng theo những ý tưởng cách mạng và cải cách, rất nguy hại cho
sự cai trị của chúng ở Đông Dương.
3.2. Phƣơng thức hoạt động thực tiễn theo khuynh hƣớng bất bạo động
3.2.1. Tư tưởng chủ đạo của phong trào Duy Tân
Tư tưởng chung chỉ đạo của phong trào Duy Tân: trực tiếp vận động duy tân với dân
chúng khắp nước, không trình bày đề nghị hay dự án cải cách lên vua hay các đại quan; hoạt
động công khai, bất bạo động, không cầu viện ngoại bang, không gia nhập một đảng phái hay
hội kín nào; hướng về tương lai, là vận động nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, phát triển dân
sinh, vận động dân quyền. Tư tưởng “bất bạo động, bất vọng ngoại” của các nho sĩ mang giá trị
lý luận và giá trị thực tiễn lớn lao. Họ chủ trương như vậy không phải xuất phát từ lối suy nghĩ
nhu nhược của một số trí thức khác sợ thực dân, đế quốc mà là kết quả của lối tư duy thông tuệ,
xét đoán chính xác tình hình đất nước và tình thế bên trong, bên ngoài, tình thương yêu nhân
dân, tin vào khả năng tự lực văn minh của dân tộc Việt Nam. Trên thực tế, tư tưởng “bất bạo
động, bất vọng ngoại” của họ làm thực dân Pháp khiếp sợ vì nó đe dọa nền thống trị thực dân
hàng ngày, hàng giờ, kéo dài, diễn ra ở khắp mọi nơi, trong tư tưởng mọi người dân Việt Nam
không dễ dập tắt được. Tư tưởng duy tân của nho sĩ về chính trị, xã hội ngày càng tiến bộ, hoàn
thiện trong chỉ đạo phong trào Duy Tân. Các nho sĩ đã truyền vào phong trào quần chúng cả nước
ngọn lửa nhiệt tình hăm hở của người trí thức đến với những cái mới mà xã hội đang tạo ra. Như
vậy, hoạt động thực tiễn tích cực của nho sĩ đã có sức cuốn hút, lan tỏa trong xã hội, tạo nên một
sự thay đổi từ nội dung đến diện mạo của xã hội và đương nhiên điều đó là cái gai, là nỗi khiếp sợ
của thực dân và phong kiến tay sai, chúng không từ một thủ đoạn nào để dập tắt phong trào.
Phong trào có thể bị thất bại nhưng tư tưởng và giá trị thực tiễn của nó thì không bao giờ mất, còn
tiếp tục được phát huy trong giai đoạn kế tiếp của lịch sử dân tộc.
3.2.2. Tư tưởng chủ đạo của Đông Kinh Nghĩa Thục
Đông Kinh Nghĩa Thục thể hiện tư tưởng đổi mới của trí thức Việt Nam trong đó bộ phận
chủ yếu là nho sĩ đầu thế kỷ XX về con đường chấn hưng dân tộc tiến tới giải phóng dân tộc.
Đông Kinh Nghĩa Thục chủ trương một nền giáo dục mang tính dân tộc và thời đại sâu sắc, sẽ
bảo đảm tương lai tươi sáng cho đất nước. Đông Kinh Nghĩa Thục hoạt động công khai hợp
pháp theo xu hướng cải cách với danh nghĩa là một trường học, nhưng thực tế đây là một tổ chức
cách mạng hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động cứu nước do các nho sĩ phát động. Tháng 3 năm
1907, Đông Kinh Nghĩa Thục bắt đầu được khai giảng ở phố Hàng Đào, Hà Nội. Đội ngũ những
sáng lập viên chính phần lớn là nho sĩ nổi tiếng: Hoàng Tăng Bí, Lương Văn Can, Nguyễn Hữu
Cầu, Lê Đại, Phan Đình Đối, Vũ Hoành, Đặng Kinh Luân, Phan Tuấn Phong, Đào Nguyên
Phổ, Nguyễn Quyền, Phan Huy Thịnh, Dương Bá Trạc.
Mục tiêu chính của Đông Kinh Nghĩa Thục: bỏ tư tưởng Khổng giáo, Tống Nho, Hán
Nho, du nhập những tư tưởng mới, phát triển văn hoá, thúc đẩy sử dụng chữ Quốc ngữ thông

qua các hoạt động giáo dục (dịch, viết sách giáo khoa), báo chí, tuyên truyền, cổ động; chấn
hưng thực nghiệp bằng cách phát triển công thương. Có lẽ Đông Kinh Nghĩa Thục khởi phát hệ
thống quan điểm và hoạt động của loại hình nhà trường “đa ngành, đa lĩnh vực” do người Việt
Nam sáng lập, khởi xướng tư tưởng “học đi đôi với hành”, “đào tạo theo yêu cầu của xã hội” mà
hiện đại chúng ta đang mở rộng và triển khai! Nội dung và phương pháp giáo dục của Đông
Kinh Nghĩa Thục còn thể hiện tư tưởng phê phán của nho sĩ đối với những hủ tục lạc hậu,
những tệ nạn xã hội trong xã hội thuộc địa, phong kiến từ đó hướng nhân dân đến một cuộc duy
tân, cách mạng xã hội. Thực dân Pháp lúc đầu còn thừa nhận tính cải cách hợp pháp của Đông
Kinh Nghĩa Thục nhưng khi phát hiện ra chủ trương chính trị của Đông Kinh Nghĩa Thục thì
chúng ra lệnh đóng cửa trường, thực chất là đóng cửa cái mà chúng gọi là “lò phiến loạn ở Bắc
kỳ” vì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách thực dân. Đông Kinh Nghĩa Thục đã thổi
bùng ngọn lửa yêu nước chống ngoại xâm trong quảng đại quần chúng nhân dân, thức tỉnh văn
hóa của dân tộc vốn có ngàn năm văn hiến. Đó sẽ là thứ vũ khí phi vật chất vĩ đại nhất của nhân
dân Việt Nam, có thể tiêu diệt mọi kẻ thù.
3.2.3. Tư tưởng chung của các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội mang tính chất ôn
hòa sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất
Sau chiến tranh thế giới thứ Nhất, các nho sĩ duy tân phần lớn bị tù đày đã hy sinh,
phần bị thực dân đế quốc và bọn tay sai giam lỏng, phần mất chí khí lui ở ẩn, có phần còn
làm tay sai cho thực dân. Nhưng về cơ bản, các nho sĩ duy tân vân giữ vững chí khí, tâm
nguyện tiếp tục sự nghiệp duy tân, cách mạng giải phóng dân tộc.
Đường lối “cách mạng công khai” trên cơ sở phát triển trường học, mở mang báo chí
(báo Tiếng Dân), hoạt động ở nghị trường để cổ động cho tư tưởng yêu nước và tư tưởng dân
quyền: đại biểu là Huỳnh Thúc Kháng. Các tác phẩm, bài báo của Phan Bội Châu viết ở thời
kỳ này thực chất thể hiện tinh thần cách mạng nhưng đã chuyển hướng đấu tranh ôn hòa, coi
giáo dục như là phương pháp cơ bản để làm “cách mạng văn minh”. Đôi khi, Phan Bội Châu
cũng vẫn thể hiện tư tưởng đấu tranh cách mạng bằng bạo động nhưng chưa thể chuyển biến
đến được tư tưởng tổng khởi nghĩa vũ trang của nhân dân giành chính quyền. Sau Chiến tranh
thế giới thứ Nhất, Phan Chu Trinh cùng với Hội người Việt Nam yêu nước ở Pháp công khai
lên tiếng đấu tranh đòi quyền dân chủ, bình đẳng tối thiểu cho dân Việt Nam trên các diễn đàn
chính trị, văn hóa, xã hội ở Pháp. Tuy nhiên, Phan Chu Trinh vẫn trong vòng ảnh hưởng của tư
tưởng dân chủ tư sản, kết hợp văn minh Đông- Tây nên trong thời đại mới không tránh khỏi
mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn. Có thể nói, nhược điểm lớn nhất của “tư tưởng yêu nước
ôn hoà” là chưa tìm ra được mối quan hệ khăng khít giữa bênh vực quyền lợi thiết thực của
người dân với nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ. Đó cũng là sự thất bại có tính tất yếu của
hệ ý thức của các nhà nho yêu nước có khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ
XX trước nhiệm vụ lịch sử của dân tộc.
3.3. Đóng góp và hạn chế của quá trình chuyển biến tƣ tƣởng nho sĩ đầu thế kỷ XX
đối với lịch sử tƣ tƣởng Việt Nam
3.3.1. Đóng góp
Về lý luận: quá trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ đầu thế kỷ XX là một tất yếu lịch
sử, là một bước phát triển mới trong logic vận động phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam nói
riêng và lịch sử tư tưởng phương Đông nói chung. Bắt đầu và diễn tiến của quá trình này là kết
quả của mối tương tác giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, trong nước và ngoài nước, giữa
các yếu tố kinh tế, văn hóa và chính trị, khách quan và chủ quan. Có thể nói, đó là một kiểu phản

ứng tích cực, một kiểu ứng phó của trí thức Việt Nam trước sự lạc hậu, bảo thủ của tư tưởng
phong kiến và sự thống trị, xâm lược của đế quốc phương Tây. Đồng thời, đây cũng là sự thể
hiện quá trình đấu tranh tư tưởng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Nho sĩ đã thay đổi tương đối mạnh
mẽ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, góp phần làm thay đổi nhận thức của con người
Việt Nam. Bước đầu, họ đã khắc phục được những hạn chế về mặt nhận thức chính trị, xã hội
so với lớp nho sĩ cuối thế kỷ XIX, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết
tâm đấu tranh giải phóng dân tộc, tinh thần “tự tân” , “tự học”, “tự nhiệm” của nho sĩ Việt
Nam. Họ phê phán những điểm hạn chế, bất cập của thế giới quan Nho giáo một cách có hệ
thống và tương đối triệt để nhưng vẫn cố gắng nêu những giá trị tích cực của Nho giáo đối với
con người và xã hội Việt Nam cần phải giữ gìn và phát huy trong thời đại hội nhập Đông - Tây.
Họ đã chủ động tiếp nhận tư tưởng phương Tây thông qua Tân thư, Tân văn Trung Quốc và
Nhật Bản, đã làm mới hệ thống khái niệm, phạm trù, không dập khuôn tư tưởng, tạo ra những
tiền đề cơ bản về nhận thức và thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện tư tưởng cách
mạng. Do vậy, quá trình chuyển biến tư tưởng của nho sĩ vừa tuân theo những nguyên tắc
chung, phổ biến của quá trình nhận thức nhưng cũng có những điểm mới, phát triển tư duy lý
luận, tạo ra đặc sắc của tư tưởng Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX.
Chuyển biến tư tưởng của nho sĩ đã góp phần khẳng định một tư tưởng hết sức quan
trọng: muốn dân tộc độc lập, chấn hưng đất nước thì không thể không hội nhập với thế giới để
học tập, tiếp thu tri thức nhân loại, từ đó làm giàu tri thức, vốn văn hoá của dân tộc mình. Chủ
nghĩa yêu nước đã vượt qua được khuôn khổ và ý niệm truyền thống để trở thành ý thức dân tộc
hiện đại, tiến bộ. Tư tưởng này đã làm mới hoàn toàn tư tưởng “vọng ngoại” vốn tồn tại với hàm
ý không tốt trong lịch sử Việt Nam. Chuyển biến tư tưởng của nho sĩ góp phần xây dựng hình
thức mới của chủ nghĩa dân tộc phương Đông trên cơ sở của nền kinh tế, văn hóa, chính trị.
Nho sĩ đã nhận thức và phát huy vị trí, vai trò, sức mạnh của đoàn kết dân tộc trong thời đại
mới.
Quá trình tiếp biến tư tưởng của nho sĩ đầu thế kỷ XX chứng minh một cách rõ ràng
mối liên hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, tính chủ động sáng tạo của lý luận và tính
phong phú, sinh động của thực tiễn. Các nho sĩ luôn kiên trì đổi mới tư tưởng, nhập thế hành
động với vai trò người trí thức xã hội, đóng góp cho sự phát triển của tư tưởng và văn hoá dân
tộc trên tinh thần của chủ nghĩa nhân văn, tinh thần nhân đạo cao cả. Đó là sự phát triển tiếp
tục truyền thống đổi mới của lịch sử tư tưởng dân tộc, đã bước đầu đưa lịch sử tư tưởng Việt
Nam sang một giai đoạn phát triển mới. Quá trình này như chặng trung gian, chuyển tiếp cần
thiết giữa hai giai đoạn phát triển của ý thức hệ Việt Nam nhưng đều xoay quanh trục chính
là chủ nghĩa yêu nước; đồng thời thể hiện năng lực tư duy, trình độ tư duy lý luận và khả năng
“tự thức tỉnh”, “tự phê phán”, “tự đổi mới”, trình độ hoạt động thực tiễn của người Việt Nam, cụ
thể là đội ngũ trí thức xã hội trước những vấn đề mới của thời đại.
Về thực tiễn xã hội: tư tưởng và hành động duy tân, cách mạng của nho sĩ có tác dụng
thức tỉnh dân tộc, cách tân những nếp nghĩ, lối sống cổ hủ, lạc hậu, trì trệ của người Việt Nam.
Hoạt động thực tiễn của họ đã gióng hồi chuông cảnh báo sự cáo chung của chế độ phong kiến,
thực dân, dẫn tới sự ra đời của chế độ dân chủ nhân dân vào năm 1945.
Nho sĩ rất tích cực chấn hưng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước của nhân dân theo phương
thức mới, nội dung mới. Họ là những tấm gương sáng, đã khơi dậy được tính tự giác đổi mới
cho các tầng lớp nhân dân. Chủ trương đoàn kết nhân dân không phân biệt do các nho sĩ dấy
lên đều trên tinh thần cứu quốc để duy tân. Những hoạt động văn hóa, giáo dục của họ có tác

dụng khơi dậy phong trào học tập tri thức tiến bộ phương Tây, trang bị tri thức mới, trao sự
hiểu biết cho nhân dân, thể hiện tinh thần tự cường, dũng cảm của dân tộc. Họ đã chứng minh
rõ vai trò của văn hóa, giáo dục, đạo đức mới trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
và chấn hưng đất nước. Họ là tấm gương sống động cho lớp lớp người Việt Nam về sống có lý
tưởng, có ước mơ, có mục đích cao cả, có trách nhiệm, có bổn phận, có dũng khí để cống hiến
cho đất nước, cho dân tộc; là tấm gương cho toàn xã hội về sự hy sinh, xả thân vì độc lập dân tộc,
tự do, hạnh phúc của nhân dân. Thế hệ người Việt Nam sau này cũng đã học tập và phát huy
được giá trị cao cả đó.
3.3.2. Hạn chế
Hạn chế về mặt nhận thức: đội ngũ trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX, tiêu biểu là lớp
nho sĩ với tư tưởng duy tân, đề cao tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ, tiến bộ xã hội. Tuy nhiên,
tư tưởng duy tân ấy không tạo ra được một hệ tư tưởng, một cơ sở triết học nhất quán, khoa
học, triệt để.
Hạn chế này do các nguyên nhân: thứ nhất, nho sĩ chưa có đầy đủ công cụ của tư duy để
nhận thức về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc cũng như chủ nghĩa xã hội, vì vậy dẫn đến
hạn chế trong nhận thức về thời đại, về mâu thuẫn của thời đại. Thứ hai, bản thân các nho sĩ
không có chiến lược duy tân với lộ trình, chương trình cụ thể, kết hợp với những khó khăn
khách quan nên rất khó có cơ hội đạt tới đích cách mạng triệt để theo hướng hiện đại hóa. Thứ
ba, các nho sĩ chưa thống nhất, thậm chí còn bất đồng quan điểm về phương thức duy tân, trong
tổ chức đấu tranh chống thực dân, đế quốc làm cho các phong trào theo khuynh hướng bạo
động hay ôn hòa đều bị chia rẽ, là điều kiện để triều đình phong kiến và thực dân Pháp đàn áp.
Thứ tư, các nho sĩ dù đã chủ động tiếp biến tư tưởng phương Tây nhưng về cơ bản thế giới
quan của họ là thế giới quan Nho giáo, phương pháp nhận thức của họ chủ yếu thông qua lý
thuyết, tranh luận về lý luận, giá trị thực tiễn chưa cao. Phần lớn nho sĩ tiếp thu tư tưởng
phương Tây không trực tiếp từ phương Tây, không trực tiếp từ các văn bản bằng các ngôn ngữ
phương Tây, không trực tiếp chứng kiến thực tiễn xã hội phương Tây với những thành tựu và
khiếm khuyết của nó nên tư tưởng duy tân thiếu tính khoa học, thiếu tính hệ thống và không
toàn diện. Khi họ sử dụng các khái niệm, quan điểm ấy như vũ khí lý luận để chỉ đạo phong
trào cách mạng chống Pháp, chống phong kiến thì hiệu quả không cao. Thứ năm, dân chủ hóa là
một quá trình đòi hỏi phải có một cuộc vận động xã hội lâu dài với nhiều hình thức và nội dung,
không phải là cái một sớm một chiều có thể thành hiện thực được, đặc biệt là trong hoàn cảnh đất
nước không có chủ quyền, bị thực dân hóa như Việt Nam. Nho sĩ duy tân không nhận thức ra tính
bất khả thi của cuộc vận động đòi tự do dân chủ theo đường lối ôn hòa. Do vậy, họ mới chỉ là lớp
người đặt ra vấn đề cần giải quyết cho dân tộc Việt Nam chứ chưa tìm ra phương thức giải quyết
vấn đề thỏa đáng. Thêm nữa, tính chiến đấu về tư tưởng của nho sĩ đối với phe bảo thủ, lạc hậu
trong triều đình và thực dân chưa triệt để, đôi khi còn dẫn tới thái độ ôn hòa thiếu tích cực. Thứ
sáu, nho sĩ coi quần chúng nhân dân là đối tượng để hiện thực hóa, xã hội hóa tư tưởng duy tân,
là lực lượng hậu thuẫn chứ chưa phải là chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo của công cuộc duy
tân, giải phóng dân tộc.
Nho sĩ tự trang bị cho mình tư tưởng dân chủ phương Tây nhưng trong giai đoạn ấy, tư
tưởng tư sản tự nó không phát triển và trụ vững được trong kết cấu hệ tư tưởng Việt Nam vì
nhiều lý do trong đó lý do chủ yếu là không có, không hội đủ điều kiện kinh tế, xã hội cho nó.
Tuy nhiên, tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây qua sự tiếp biến của nho sĩ vẫn có giá trị ,
mang ý nghĩa tích cực nhất định đối với các dân tộc chưa trải qua hình thái kinh tế xã hội tư

bản chủ nghĩa như Việt Nam.
Hạn chế về mặt thực tiễn: Xã hội phong kiến nửa thuộc địa Việt Nam lạc hậu, dân trí
thấp, bị áp bức, bóc lột nặng nề, mọi quyền của con người đều bị tước đoạt, không có điều
khách quan và chủ quan để học thuyết mới được phổ biến rộng rãi, hạn chế ảnh hưởng của nho
sĩ đối với xã hội. Nho sĩ tiếp biến tư tưởng dân chủ, văn minh phương Tây qua Tân thư, Tân
văn, nhưng họ không đặt vấn đề dịch ra chữ quốc ngữ để phổ biến trong xã hội mà lại tìm cách
chuyển tải tư tưởng qua văn phong của họ cho nên tư tưởng dân chủ, tư tưởng cách mạng
phương Tây hình như chỉ là sản phẩm tinh thần của giới nho sĩ duy tân và số ít người trong xã
hội mà thôi.
Phương pháp đấu tranh công khai hợp pháp đòi dân sinh, dân chủ là phương pháp khá
xa lạ đối với truyền thống chống xâm lược bằng hình thức đấu tranh vũ trang của dân tộc. Nho
sĩ duy tân đã nhiệt tình áp dụng phương pháp đấu tranh công khai coi nó như phương pháp chủ
yếu để đấu tranh giành độc lập nhưng bản thân tư tưởng tự nó không thể thay đổi được hiện
thực, tư tưởng phải được thâm nhập vào quần chúng mới trở thành sức mạnh vô địch.
Kết luận chƣơng 3
Chuyển biến trong nhận thức và hành động của nho sĩ đầu thế kỷ XX có mối liên hệ
biện chứng với nhau. Quá trình này vốn có nguồn gốc từ thực tại khách quan, đồng thời tính
tích cực, chủ động, sáng tạo của chủ thể đóng vai trò quan trọng. Chúng ta nhận thấy, khi thực
tiễn đặt ra yêu cầu có tính cấp bách cần giải thích, giải quyết thì tính chân xác của lý luận được
kiểm chứng bởi thực tiễn một cách nhanh nhất, từ đó tạo động lực cho lý luận tiếp tục phát triển
ở trình độ cao hơn. Nho sĩ đã chủ động sử dụng nhiều phương thức hoạt động thực tiễn nhằm
mục đích duy nhất là cứu nước, giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh. Hoạt
động cải tạo xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX đã tạo ra các giá trị, nhưng cũng còn nhiều hạn
chế cần khắc phục. Quá trình chuyển biến tư tưởng và phương thức hoạt động thực tiễn của
họ đã thực sự đóng vai trò là mắt khâu quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử tư
tưởng Việt Nam và lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam.
KẾT LUẬN
Xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX là một xã hội đầy biến động, hai mâu thuẫn cơ bản
của xã hội tồn tại gắn liền với nhau. Sự hiện diện của truyền thống tư tưởng, văn hoá dân tộc,
trong đó nổi bật là tinh thần nhân ái, ý thức độc lập, tự cường và tình cảm cố kết cộng đồng, giữ
vai trò quy định trực tiếp mọi quan hệ xã hội. Thời kỳ lịch sử đặc biệt này, sự tiếp nhận một
cách sáng tạo những tinh hoa văn hoá phương Đông và phương Tây được xem như một nhân tố
cần thiết để phát triển đời sống tư tưởng của dân tộc.
Thế giới trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XX đầy biến động, sự thay đổi thể chế chính
trị, chuyển biến của cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam, hơn nữa, ý thức hệ phong kiến rơi vào
khủng hoảng, bất lực trước thực tiễn, đã trở thành điều kiện thuận lợi cho các luồng tư tưởng
dân chủ tư sản và cách mạng thế giới tác động vào Việt Nam. Cách mạng trên mọi lĩnh vực ở
Việt Nam thời kỳ này không tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của cá nhân hay nhóm người nào,
mà là một tất yếu của lịch sử, do yêu cầu học hỏi văn minh kỹ thuật, học tập cải cách, duy tân
để tự cường bảo vệ độc lập dân tộc và phát triển. Trong giai đoạn này, nho sĩ là lớp người vẫn
mang trọng trách tầng lớp trí thức xã hội, đã chủ động chuyển biến tư tưởng. Lớp nho sĩ với
những đại biểu như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế,
Nguyễn Thượng Hiền, Trần Quý Cáp, Lương Văn Can… đã chủ động, tích cực đổi mới tư

tưởng và hoạt động thực tiễn. Tư tưởng của họ đã phát triển trong cuộc đấu tranh khá quyết liệt
giữa hai luồng tư tưởng mới và cũ, giữa ý thức hệ phong kiến mà Nho giáo là đại diện và ý thức
hệ mới mang khuynh hướng dân chủ tư sản phương Tây. Mặc dù cùng gốc là tư tưởng yêu
nước, chống xâm lược nhưng mức độ tiếp thu ảnh hưởng tư tưởng mới của họ có độ sâu rộng,
đậm nhạt khác nhau nhưng sự tiếp thu này đã đánh sự khủng hoảng ý thức hệ của nho sĩ đã có
thể chấm dứt, một khuynh hướng tư tưởng mới đã ra đời, tư tưởng Việt Nam sang bước chuyển
mới tích cực và tiến bộ.
Sự tiếp nhận các tư tưởng phương Đông hay phương Tây đã khơi nguồn cho tư tưởng
Việt Nam và chúng trở thành một nhân tố đóng góp vào nội dung tư tưởng triết học dân tộc.
Những nhân tố bên ngoài được đưa vào Việt Nam, nếu muốn phát huy được tác động của
chúng đối với tư tưởng trong nước, bao giờ cũng phải thông qua sự "cho phép" của thực tiễn
Việt Nam, của nhu cầu, lợi ích và mục đích xã hội của nhân dân một nước thuộc địa, phong
kiến đang đấu tranh giải phóng. Những học thuyết dân chủ, những quan điểm đổi mới, cải
lương xã hội từ "xứ người" đã được các nhà nho chuyển thành “của ta", của "quốc dân" mang
tính dân tộc (độc lập, tự cường), tính xã hội (dân chủ, tiến bộ), tính quốc tế (chống chủ nghĩa
thực dân, đề cao văn minh nhân loại). Đó là "Khuyên nhau lấy chữ đồng bào, lấy câu ích quốc,
lấy điều lợi dân” làm nguyên tắc tư tưởng và mục tiêu hành động.
Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX thông qua tư tưởng của các
đại biểu xuất sắc là một quá trình tiếp biến biện chứng, trong đó, xu hướng tiến bộ hơn, cách
mạng hơn đi đến vị thế độc tôn trên mặt trận tư tưởng của dân tộc. Tuy nhiên, sự chuyển giao,
tiếp nối đã diễn ra một cách tự giác, dung hợp trên nguyên tắc và mục tiêu vì độc lập dân tộc, dân
chủ xã hội và nhân văn hoá con người. Sự thắng thế của lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin nói
chung và triết học Mác – Lênin nói riêng là biểu hiện sinh động và thuyết phục về sự phát triển
của tư tưởng ở nước ta. Đó là một bước chuyển về chất của đời sống ý thức xã hội Việt Nam. Đó
cũng là quá trình tư tưởng Việt Nam chuyển đổi từng bước từ lập trường "quốc gia, dân tộc cổ
truyền", “dân chủ tư sản” sang lập trường“cách mạng vô sản”, là tư tưởng kết hợp nhuần nhuyễn
chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội của Hồ
Chí Minh. Trong mọi tiến trình phát triển, đặc biệt là tiến trình phát triển của tư tưởng, những
“bước đệm”, “những khúc quanh” luôn tồn tại và có ý nghĩa, đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận
và đánh giá cách khách quan giá trị cũng như chỉ ra những hạn chế của chúng, từ đó tìm logic
và tiến trình phát triển ở những giai đoạn tiếp theo, vì một Việt Nam độc lập, phát triển văn
minh, thịnh vượng, giàu bản sắc.
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