
MÁC, ĂNGGHEN
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HỌC

G. PHRITLENĐER

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA

MATXCƠVA, 1968 



MÁC, ĂNGGHEN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HỌC

G. PHRITLENĐER

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA
MATXCƠVA, 1968

Lê Lưu Oanh
Phùng Ngọc Kiếm

(dịch)

Sách điện tử (bản in một mặt v2011.10.3), dựa trên bản lưu của Thư viện
Khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000.

2



Mục lục

1 Những vấn đề cơ bản của mĩ học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Những vấn đề của chủ nghĩa hiện thực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3 Vấn đề cái anh hùng, cái bi kịch, cái hài hước và châm biếm . . . . . . 63

4 Nguyên tắc tính Đảng cộng sản của văn học . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5 Những vấn đề phương pháp luận lịch sử văn học . . . . . . . . . . . . . 86

3



1 Những vấn đề cơ bản của mĩ học

Những năm 1844 - 1845 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển thế giới quan
của Mác. Vào những năm này, trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa duy tâm của Hêghen và
những người Hêghen phái tả, Mác đã khởi thảo những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa duy
vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Và để phát triển, hoàn thiện những tư tưởng

ấy, ông còn tiếp tục làm việc cùng với Ăngghen tới hàng chục năm sau.
Khi khái quát sự phát triển lịch sử của chủ nghĩa Mác, Lênin viết: “Mỗi thời kỳ lịch sử

khác nhau, lại đặc biệt đặt ra trước mắt lúc thì vấn đề này, lúc thì vấn đề khác của chủ nghĩa

Mác. Ở nước Đức, trước 1848, vấn đề nổi bật là sự hình thành hệ thống triết học của chủ
nghĩa Mác; năm 1848 là tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác; trong những năm 1850 - 1860
là học thuyết về kinh tế của Mác” (Lênin - Bút ký, T.17, tr 53).

Thời kỳ 1844 - 1845 là thời kỳ “hình thành hệ thống triết học của chủ nghĩa Mác”. Thời
kỳ này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đối với cả sự phát triển của mĩ học mác xít. Chính

trong thời gian này, Mác và Ăngghen đã áp dụng lần đầu tiên những nguyên tắc triết học
mác xít - chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử - vào việc giải quyết
những vấn đề văn học và nghệ thuật. Sau khi làm một cuộc đảo lộn cách mạng trong triết

học, Mác và Ăngghen thực hiện một cuộc chuyển biến cách mạng ngay cả trong lĩnh vực mĩ
học. Hai ông bắt đầu mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử tư tưởng mĩ học.

Trong Điếu văn trước mộ Mác, Ăngghen nói: “...Mác đã phát hiện ra quy luật phát triển
của lịch sử loài người, nghĩa là tìm ra cái sự thật giản đơn mà trước kia đã bị tầng tầng lớp
lớp tư tưởng che kín mất, là: trước hết con người cần phải ăn, uống, ở và mặc, trước khi có
thể lo đến chuyện làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo v.v..; cho nên, việc sản xuất
các tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp và do đó, mỗi một giai đoạn phát triển kinh tế của
một dân tộc hay một thời đại đã tạo nên cái cơ sở, trên đó các chế độ nhà nước, các quan
điểm pháp luật và ngay cả tôn giáo, tín ngưỡng của con người đương thời phát triển; cũng
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vì vậy, phải xuất phát từ cái cơ sở đó mà giải thích những cái kia, chứ không thể làm ngược
lại, như từ trước tới nay người ta thường làm”.

Một trở ngại căn bản trong việc xây dựng “thái độ khoa học và nghiêm túc đối với những

vấn đề xã hội và lịch sử” thời trước Mác và Ăngghen, theo sự xác định của Lênin, là điều mà
những người đại diện cho khoa học về xã hội cố rút ra: những hình thức của cuộc sống nhà
nước và cuộc sống xã hội bắt nguồn từ “tư tưởng này hay tư tưởng khác của nhân loại”. Đối

lập với điều ấy, từ tất cả những mối quan hệ xã hội, Mác và Ăngghen đã tách ra quan hệ
sản xuất, coi đó là quan hệ cơ bản, đầu tiên quyết định tất cả những quan hệ còn lại. Nhờ
đó hai ông đã chứng minh “tiến trình tư tưởng phụ thuộc vào tiến trình sự vật”, phát hiện
ra “tư tưởng loài người” và toàn bộ cuộc sống xã hội nói chung phụ thuộc vào sự phát triển
của những mối quan hệ vật chất xã hội, tức là phụ thuộc vào những mối quan hệ xã hội “đã
được hình thành không cần qua ý thức con người” (Lênin - Bút ký, T.1, tr 120 - 130).

Luận điểm của Mác nêu ra về chủ nghĩa duy vật, “phương thức sản xuất của đời sống
vật chất quyết định các mặt xã hội, chính trị, tinh thần của đời sống nói chung”, có ý nghĩa
quyết định ngay cả đối với quan điểm mác xít về những vấn đề nghệ thuật và mĩ học. Cũng
như mọi “quá trình tinh thần của cuộc sống”, những khái niệm thẩm mỹ, những sở thích của
con người xã hội, văn học và nghệ thuật, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, là
“thượng tầng tư tưởng” trên nền tảng kinh tế thực tế của xã hội. Không thể xét sự phát triển
lý tưởng thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ của con người, và sự phát triển văn học nghệ thuật như
kiểu các đại biểu của mĩ học duy tâm đã từng làm, tức là tách rời sự phát triển ấy khỏi đời
sống xã hội nói chung, coi như một lĩnh vực độc lập, không phụ thuộc, có tính chất tự trị,
một lĩnh vực chỉ phụ thuộc vào những quy luật bên trong của bản thân nó. Sự phát triển
này là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xã hội và phục tùng những quy luật
chung của quá trình ấy. Tóm lại, cũng như sự phát triển của tất cả các mặt khác của đời
sống xã hội, sự phát triển của văn học nghệ thuật cũng do sự phát triển của sản xuất vật
chất và những mối quan hệ sản xuất trong xã hội quy định.

[ 2 \

Trong cuộc luận chiến sắc bén, gay gắt, thẳng thừng với học thuyết duy tâm của triết
học cổ điển Đức và tư tưởng của các nhà kinh tế học tư sản, ở bút ký triết học đầu tiên của
mình, Mác có ý định đưa ra một trước tác nhất quán về thế giới quan duy vật cách mạng,
nhưng bài bút ký ấy đã đến với chúng ta ở dạng chưa hoàn chỉnh. Trong bút ký ngày nay ai
cũng biết đó, “Những bản thảo kinh tế - triết học năm 1844”, bên cạnh những vấn đề triết
học của chủ nghĩa Mác, còn một phần đáng kể dành cho cả những vấn đề mĩ học.

Các chương nguyên lý lý luận của “Những bản thảo kinh tế - triết học” được công bố ở
Liên Xô vào những năm 1927 - 1929. Ngay sau đó, M. Liphsit đã phân tích vị trí của công
trình còn chưa hoàn chỉnh này trong lịch sử phát triển tư tưởng thẩm mỹ của Mác. Như
vậy, trong lĩnh vực nghiên cứu và công bố nội dung triết học - thẩm mỹ của “Những bản
thảo kinh tế - triết học”, khoa học xô viết đã đi đầu. Tuy nhiên, sau đó phải tới năm 1932,
“Những bản thảo kinh tế - triết học” mới được xuất bản và được khẳng định: mặc dù đó là
một bút ký triết học chưa hoàn chỉnh, nhưng nó đã có tính độc lập (chứ không phải là công
trình chuẩn bị cho tác phẩm “Gia đình thần thánh” như người ta đã nhận xét trong những
lần công bố đầu tiên). Những bản thảo của Mác thời trẻ này ngày càng lôi cuốn sức chú ý
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mạnh mẽ của các nhà lý luận tư sản châu Âu. Khi làm rùm beng về việc phát hiện và công
bố “Những bản thảo kinh tế - triết học”, đồng thời có ý định sử dụng nó trong cuộc đấu
tranh chống chủ nghĩa Mác, các nhà khoa học tư sản phản động và bọn xét lại đã xuyên tạc
hoàn toàn nội dung “Những bản thảo kinh tế - triết học” và giải thích nội dung tác phẩm
theo tinh thần của chủ nghĩa duy tâm. Họ đòi hỏi “giải phóng” sự phê phán hệ thống tư bản
của những mối quan hệ xã hội được trình bày trong công trình có từ trước của Mác, rời bỏ
tính chất cách mạng vốn có của sự phê phán ấy, và thay thế bằng một dạng phê bình siêu
hình đối với những cơ sở “vĩnh hằng” của đời sống nhân loại. Sự xuyên tạc như vậy đã mở
rộng đường để giải thích nội dung của “Những bản thảo kinh tế - triết học” theo tinh thần
của vô số trào lưu triết học giả hiệu, duy tâm hiện nay (thậm chí cả thuyết hiện sinh mốt
nhất hiện nay ở một vài nước phương Tây).

Thực ra, để đối lập “Những bản thảo kinh tế - triết học” (cũng như cả những luận văn
khác thời trẻ của Mác) với những bài bút ký muộn nhất của ông vào những năm 50 - 60 hoặc
70, tất nhiên là không hề có một cơ sở nào. “Những bản thảo kinh tế - triết học” đã thể hiện
một trong những giai đoạn phát triển có tính quy luật của không chỉ những luận điểm triết
học và xã hội kinh tế mà cả những tư tưởng thẩm mỹ của chủ nghĩa Mác.

“Những bản thảo kinh tế - triết học” xuất hiện năm 1844, khi quá trình hình thành thế
giới quan triết học và toàn bộ thế giới quan cách mạng của Mác nói chung còn xa mới hoàn
chỉnh. Đồng thời “Những bản thảo kinh tế - triết học” lại thuộc vào thời kỳ như Lênin xác
định, do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ “thế giới quan triết học của Mác” được đề lên hàng
đầu, chứ không phải là những tư tưởng chính trị hoặc kinh tế sẽ xuất hiện sau 1948. Những
kẻ thù hiện nay của chủ nghĩa Mác đã đầu cơ trên hai đặc điểm cơ bản này của “Những bản
thảo kinh tế - triết học”. Họ tỏ vẻ thông cảm để đối lập những bài bút ký sớm nhất của Mác
với những tác phẩm muộn nhất của chủ nghĩa Mác lúc đã chín muồi. Trong khi đó, nếu tỉnh
táo chú ý về hai đặc điểm được chỉ ra ở thời kỳ “Những bản thảo kinh tế - triết học” xuất
hiện, thì bất kỳ một cơ sở khách quan nào để đối lập nó với những bút ký muộn nhất của

Mác và Ăngghen sẽ không còn nữa.
Trong cuốn sách này, không cần phải phân tích tất cả nội dung của “Những bản thảo kinh

tế - triết học” với mục tiêu xác định toàn diện vị trí của bài bút ký có từ rất sớm này trong
lịch sử hình thành chủ nghĩa Mác. Tuy nhiên, nếu không lưu ý tới những trang viết của công
trình này, nơi đề cập đến rất nhiều vấn đề của triết học - thẩm mỹ thì không thể có khả

năng miêu tả đầy đủ quá trình hình thành những tư tưởng mĩ học của Mác và Ăngghen.
Trong “Những bản thảo kinh tế - triết học”, Mác còn sử dụng nhiều thuật ngữ mượn từ

ngôn ngữ triết học của Hêghen và Phơbách. Ở đây, chúng ta dường như chứng kiến ngay quá
trình nảy sinh thế giới quan cách mạng của Mác, người đã tìm cách giải quyết đúng đắn, duy
vật, những vấn đề cơ bản của đời sống xã hội trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa duy tâm và
khoa học kinh tế tư sản. Nhiều tư tưởng quan trọng của Mác, nếu không có thì không thể có
khả năng tạo nên sự chuyển biến cách mạng mà Mác đã thực hiện trong lĩnh vực khoa học
kinh tế và lịch sử, thí dụ như khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, tư tưởng về
chế độ kinh tế - xã hội v.v.., những tư tưởng ấy, trong thời gian này, Mác còn đang ở trên
đường đi tới chỗ hoàn chỉnh. Nhưng, một điều quan trọng là cần nhấn mạnh cái hoàn cảnh
có ý nghĩa cực kỳ hệ trọng đối với việc hình thành tư tưởng mĩ học mác xít. Chính nhờ thời
kỳ này, lúc viết “Những bản thảo kinh tế - triết học”, như Lênin đã xác định, những vấn đề
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triết học được đưa lên vị trí hàng đầu của quá trình hình thành chủ nghĩa Mác nói chung,
cho nên, trong công trình thể hiện rất sớm những quan điểm đó của mình, Mác đã đề cập
đến nhiều vấn đề triết học và mĩ học.

Ngoài ra, trong “Những bản thảo kinh tế - triết học” - giá trị to lớn của công trình đầu
tay này của Mác chính là ở đó - một trong những đặc điểm cơ bản của học thuyết Mác đã
được thể hiện, đó là tinh thần nhân đạo vốn có của chủ nghĩa Mác cách mạng, và nói riêng,
của mĩ học mác xít. Đó là quan niệm bản chất về sự thống nhất chặt chẽ giữa vấn đề phát
triển nghệ thuật và vấn đề vị trí xã hội của quần chúng lao động, vấn đề năng lực phát triển
tự do những phẩm chất con người và khả năng tham gia sáng tạo của họ trong đời sống xã
hội. Điều đó quyết định ý nghĩa to lớn của bản thảo này đối với việc nghiên cứu những vấn
đề mĩ học mác xít, dù rằng bài bút ký của Mác có xuất hiện rất sớm đi nữa so với giai đoạn
hình thành chủ nghĩa Mác.

[ 3 \

Trung tâm chú ý của Mác trong “Những bản thảo kinh tế - triết học” là việc phân tích
hình thái tư sản của lao động. Mác vẫn còn sử dụng thuật ngữ triết học của Hêghen và
Phơbách (tất nhiên, ông đưa vào đó nội dung hoàn toàn hiện thực, mới mẻ), để xác định
đặc điểm lao động “xa lạ” của lao động (nói theo ngôn ngữ “Tư bản”, người công nhân phải
bán sức lao động của mình cho nhà tư bản) và sự chuyển biến sản phẩm lao động người công
nhân thành tư bản, một lực lượng thù địch và xa lạ với quyền lợi của người lao động, như
kết quả không thể tránh khỏi, được Mác coi là một vấn đề trung tâm, quan trọng nhất, là
“hạt nhân” cơ bản của toàn xã hội tư sản.

Quan điểm cho rằng hình thức tư sản của lao động là yếu tố đầu tiên, là tiền đề cơ bản
của cả hệ thống quan hệ xã hội tư bản, đã dẫn Mác trong “Những bản thảo kinh tế - triết
học” tới việc phân tích một cách lịch sử vai trò của lao động trong lịch sử xã hội và văn hóa
nhân loại. Do vậy, Mác phê bình theo quan điểm duy vật sâu sắc khái niệm có tính chất duy
tâm của Hêghen khi Hêghen đã tìm cách dẫn quá trình phát triển văn hóa nhân loại đi từ sự
phát triển của “ý niệm tuyệt đối” trong cuốn “Hiện tượng học tinh thần” của mình. Đối lập
với Hêghen, Mác khẳng định rằng con người không chỉ là một thực thể có tinh thần mà còn
là một thực thể có thể lực, tình cảm, thân xác. Sự phát triển lịch sử nhân loại được quyết
định không phải nhờ sự vận động của ý niệm mà nhờ mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động
sản xuất với sự phát triển lao động loài người và những hình thức lịch sử của nó, với sự trao
đổi chất giữa con người và tự nhiên.

Đại biểu cuối cùng, xuất sắc nhất của triết học cổ điển Đức, trước Mác là Phơbách. Cũng
như Mác, đầu tiên, ông ta là học trò của Hêghen. Trong quá trình phát triển hệ thống triết
học của mình, ở những năm 40, ông đoạn tuyệt với chủ nghĩa duy tâm của Hêghen, đi tới lập

trường duy vật về triết học. Nhưng chủ nghĩa duy vật của Phơbách như Mác và Ăngghen đã
nhiều lần giải thích, là không có tính lịch sử, mà chỉ là chủ nghĩa duy vật nhân chủng học.
Mác cho rằng việc không hiểu ý nghĩa của “hoạt động của thực tiễn tình cảm con người” là
nhược điểm cơ bản của hình thức này của chủ nghĩa duy vật Phơbách (cũng như chủ nghĩa
duy vật cũ sau này). Đối với Phơbách, ông không hiểu rằng con người không phải là sản
phẩm có sẵn lấy từ tay thiên nhiên, mà là sản phẩm của lao động của chính mình. “Bản
chất con người” được Phơbách coi là cái được xác định không phải do những quy luật lịch
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sử, mà do những quy luật ngoài lịch sử và quy luật nhân chủng học (tức là những quy luật
sinh vật học) quyết định. Bởi vậy, Phơbách cho rằng bản chất của con người là vĩnh hằng và
bất biến về lịch sử. Khác với Phơbách, Mác ngay từ những năm 1844 - 1845, đã đi tới kết
luận: Lời giải đáp về bản chất con người cần tìm không phải ở những quy luật nhân chủng
học và sinh vật học mà ở trong thực tiễn lao động, trong hoạt động sản xuất. Lao động của
con người - khác biệt với hoạt động sống có tính chất bản năng của động vật, không chỉ quy
tụ ở quá trình trao đổi dinh dưỡng giữa con người và tự nhiên. Lao động tạo ra con người,
con người là kết quả của sự “lao động thật sự” của mình. Bởi vậy, “bản chất” của con người
không phải là cái gì vĩnh viễn bất di bất dịch trước sự phát triển lịch sử như Phơbách đã
quan niệm sai lầm. Chỉ trong quá trình phát triển lịch sử của mình, con người mới tạo nên
bản chất của mình, và họ đã từ con vật biến thành con người.

Nhưng lao động của con người, như thời trẻ Mác đã từng hiểu, có đặc tính xã hội tất yếu.
Con người chỉ có thể sống và lao động trong xã hội - khác với động vật - đó là “thực thể xã
hội”. Mác viết: “Thậm chí khi tôi hoạt động khoa học - một hoạt động mà trong rất hiếm
trường hợp tôi mới có thể thực hiện trong mối quan hệ trực tiếp với những người khác - thậm
chí khi đó tôi cũng hoạt động xã hội, vì rằng tôi hành động như một con người. Tôi không
chỉ nhận được những vật liệu với tư cách là sản phẩm xã hội - mà thậm chí còn sử dụng đến
chính cả ngôn ngữ mà các nhà tư tưởng đang dùng. Và cả sự tồn tại của tôi cũng là sự hoạt
động xã hội”. Như vậy bản tính của con người gắn bó chặt chẽ với xã hội, với lao động xã
hội và thực tế xã hội. Phơbách không hiểu điều đó. Bản chất “con người xã hội” là bản chất
của con người đang sống trong “trạng thái xã hội” - về nguyên tắc, về bản chất, nó khác với
con người “phi xã hội”, với bản tính của con người coi như là một thực thể tự nhiên nhân
chủng và tiền sử1.

Nhận thức mới mẻ, có tính chất lịch sử xã hội này về “bản chất con người”, Mác đã nêu
ra ngay từ năm 1844, khác với Phơbách. Nhất định nó sẽ dẫn đến một cách giải quyết mới
về những vấn đề cơ bản của nghệ thuật và mĩ học, so với chủ nghĩa duy vật của Phơbách
cũng như toàn bộ chủ nghĩa duy vật trước Mác.

Các nhà duy vật trước Mác đã nghiên cứu “bản chất con người” như là sự biểu hiện của
những thuộc tính sinh vật, “nhân chủng”, “vĩnh viễn”, “tự nhiên” không thay đổi. Phù hợp
với điều ấy, họ cho rằng năng lực cảm thụ thẩm mỹ và sáng tác nghệ thuật là những thuộc
tính nhân chủng, “tự nhiên”, mà thiên nhiên đã phú cho con người. Khi ấy, một số nhà giáo
dục Khai sáng thế kỷ XVIII như Phâymarúx chẳng hạn, (như chúng ta cũng biết, thời trẻ,
Mác đã từng nghiên cứu những luận văn của ông ta), không vạch ra được một ranh giới có
tính chất nguyên tắc giữa “bản năng nghệ thuật” của động vật và hoạt động sáng tạo nghệ
thuật của con người. Họ đã xem xét chúng nhưng không thấy sự khác biệt về chất lượng mà
chỉ thấy sự khác biệt về số lượng.

Khác với học thuyết của các nhà duy vật thế kỷ XVIII và của Phơbách, chủ nghĩa duy
vật lịch sử của Mác đã làm lung lay tận gốc rễ, với ý nghĩa rộng rãi của từ này, chủ nghĩa

1A. Iêduitốp cho rằng "con người xã hội" đối với Mác trong những năm 1844 - 1845 là "con người xã hội chân chính", con
người của tương lai, của xã hội xã hội chủ nghĩa ("Những vấn đề văn học", 1959, tr 77, 83). Không thể đồng ý với sự khẳng
định này. Ngay thời kỳ này Mác đã coi chủ nghĩa xã hội như là một kết quả tất yếu của sự phát triển xã hội loài người. Vì vậy,
ngay cả con người của xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai, trong nhận thức của Mác 1844 - 1845, cũng không tách rời khỏi sự
phát triển lịch sử trước đó, mà còn là kết quả của sự phát triển lịch sử ấy. Phù hợp với điều ấy, Mác cho rằng bản chất xã hội
của con người được phát triển có tính chất lịch sử, nó có thể được bộc lộ hoàn toàn trong những điều kiện của chủ nghĩa cộng
sản, ở đó, mỗi con người tự giác coi xã hội là một tiền đề cần thiết, là điều kiện tồn tại cá nhân của mình.
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tự nhiên trong lĩnh vực khoa học xã hội, do đó cả trong lĩnh vực mĩ học. Như Mác đã chứng
minh, cũng trong năm 1844, giữa hoạt động sống bản năng của động vật và lao động có ý
thức có định hướng của con người, là có sự khác nhau có tính chất nguyên tắc về chất lượng.
Lao động của con người chỉ tồn tại trong xã hội, lao động đó không chỉ có tính chất tự do,
tổng hợp, mà còn mang tính chất xã hội. Quan niệm về bản chất lao động mới mẻ này của
Mác có ý nghĩa nguyên tắc đối với quan niệm về bản chất của năng lực thẩm mỹ của con
người và những vấn đề sáng tác nghệ thuật.

Trong “Những bản thảo kinh tế - triết học” Mác đặt nền tảng cho luận điểm: những khả
năng lĩnh vực cái đẹp và xây dựng tác phẩm nghệ thuật không phải là sự xác định “nhân
chủng”, “tự nhiên” mà là những thuộc tính xã hội, lịch sử của “bản tính con người”. Những
thuộc tính đó, chỉ xuất hiện trong xã hội, cũng chính sự hình thành những thuộc tính đó là
một trong những biểu hiện của việc biến hóa từ chỗ là một chủ thể cổ sơ, “phi xã hội”, thô
lỗ, đến “bản chất xã hội”, lịch sử. Sự phát triển của bản chất ấy, khác với sự phát triển của
động vật, đầu tiên, được quyết định không phải bởi những quy luật “tự nhiên”, sinh vật học,
mà bởi những quy luật khác, những quy luật có tính chất xã hội - lịch sử.

Khi đánh giá đặc điểm quá trình phát triển lịch sử con người như là một bản thể xã hội,
Mác cho rằng, chỉ trong quá trình phát triển này, con mắt được phát triển có tính chất lịch
sử và “trở thành con mắt người ”, nó không có và không thể có ở động vật. Trước khi đối
tượng của mắt trở thành đối tượng có tính chất xã hội, con người, mắt là đối tượng được
con người sáng tạo ra và để cho con người sử dụng. Chính điều trên cũng có thể áp dụng
cho cả lỗ tai con người và tất cả những giác quan khác (những giác quan này đồng thời cũng
là giác quan giúp con người cảm thụ thẩm mỹ được thực tại): “Cảm giác của con người xã
hội - Mác viết - là những cảm giác khác với những cảm giác của con người phi xã hội. Chỉ
có thông qua sự phong phú đã được phát triển về mặt vật chất - của bản chất con người, thì
sự phong phú về cảm giác chủ quan của con người mới phát triển và một phần thậm chí lại
là lần đầu tiên mới được sản sinh ra: lỗ tai cảm xúc về nhạc, con mắt cảm thấy cái đẹp của
hình thức..., tóm lại, là những cảm giác có khả năng tạo ra khoái cảm có tính chất người và
khẳng định mình như là những lực lượng bản chất của con người. Sự hình thành năm giác
quan là công việc của toàn bộ lịch sử nhân loại từ trước tới nay”.

Như vậy, sự cảm thụ thẩm mỹ, thái độ thẩm mỹ đối với hiện thực chỉ có thể có ở trong
xã hội, chỉ do kết quả của lao động xã hội, dưới tác động của những sản phẩm do con người
tạo ra, những sản phẩm của lao động, thì giác quan con người, ý thức con người mới có khả
năng tách khỏi sự thô thiển, cục súc, trở thành năng lực cảm thụ thẩm mỹ. Điều đó cũng có
thể nói với việc sáng tạo nghệ thuật và nghệ thuật. Nghệ thuật, cũng như sự lĩnh hội thẩm
mỹ, chỉ có thể tồn tại và sẽ tồn tại trong xã hội, nó không phải là một hiện tượng tự nhiên
mà là một hiện tượng có tính chất xã hội đặc thù.

“Con người nhào nặn vật chất theo những quy luật của cái đẹp”, đó là lời của Mác.
Sự nhào nặn vật chất theo “những quy luật của cái đẹp”, theo quan điểm của Mác thời

trẻ, là một phương diện đặc biệt, là biểu hiện sáng tạo, tích cực của bản chất xã hội của con
người. Trong quá trình hoạt động xã hội, con người nhào nặn một cách toàn diện thực tại
bên ngoài, tích cực tổ chức và cải tạo nó. Đồng thời, khác với động vật, trong quá trình lao
động, con người dựa vào những thuộc tính của những đối tượng ở thế giới bên ngoài để ứng
dụng sức lực mình vào thế giới ấy. Không bị ràng buộc vào những nhu cầu thô thiển, lại hiểu
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biết về những đối tượng tự nhiên xung quanh, về cơ cấu bên trong của chúng và về “mức
độ” vốn có của chúng, con người xã hội ngay từ trong quá trình lao động trực tiếp, đã chú ý
nhiều đến thuộc tính của chính bản thân những vật thể đã hình thành nên chúng, khi dựa
vào những quy luật bên trong của chúng. Thái độ tự do, có ý thức này của con người xã hội
đối với thế giới bên ngoài, kỹ năng vốn có của con người để tác động một “mức độ” nào đó
vào đối tượng, “mức độ” ấy vừa đáp ứng những yêu cầu riêng của con người vừa phù hợp với
bản tính khách quan của chính các đối tượng, Mác cho thái độ đó, kỹ năng đó là điều kiện
cần thiết của “sự nhào nặn vật chất” dựa theo “những quy luật của cái đẹp”.

Kỹ năng tác động một “mức độ” vào đối tượng của thế giới bên ngoài (“mức độ” ấy phù
hợp với bản tính, với đặc điểm chất lượng của nó) đòi hỏi thái độ có ý thức phù hợp với
trình độ phát triển bản thân con người, với những bản chất khách quan của sự vật, những
bản chất tồn tại không phụ thuộc vào ý chí và ý thức con người. Người nghệ sĩ lại phải có
năng lực hiểu được những thuộc tính khách quan của thế giới bên ngoài. Bởi lẽ, theo Mác,
nếu không có năng lực ấy, thì không thể có được sự nhào nặn vật chất “theo những quy luật
của cái đẹp”, trong nghệ thuật cũng như trong quá trình lao động trực tiếp. Do đó, tất yếu
sẽ xảy ra một điều là: “sáng tạo nghệ thuật cũng như cảm thụ thẩm mỹ chỉ có thể có trong
xã hội, nơi con người được giải phóng khỏi sự thô lỗ bước đầu, thoát khỏi sự phụ thuộc vào
nhu cầu hoàn toàn thể xác về mặt tình cảm và ý thức, và có khả năng nắm được vững vàng
hơn ít nhiều những bản chất khách quan, những mối liên hệ của các đối tượng xung quanh
và do đó, sử dụng được các đối tượng ấy phù hợp với mức độ bên trong của tiềm lực bản
thân chúng.

Hoạt động của con người xã hội càng phát triển rộng rãi bao nhiêu, quan hệ thực tiễn
của con người đối với thế giới càng phong phú bao nhiêu, thì năng lực (về thực tiễn và tinh
thần) nắm được bản chất của các đối tượng xung quanh cũng như cả bản chất bên trong của
mình, càng phát triển hơn bấy nhiêu. Như vậy là, thái độ thẩm mỹ đối với thực tại và việc
sáng tạo nghệ thuật không đối lập với lao động xã hội và với việc con người nhận thức thế
giới xung quanh, mà ngược lại, gắn liền khăng khít với nhau. Nảy sinh trên cơ sở hoạt động
sản xuất và lao động vật chất của con người, thái độ thẩm mỹ đối với hiện thực đồng thời
là một bộ phận, là một trong những phương thức để con người nhận thức và phản ánh thế
giới bên ngoài (không có nó thì con người không thể tác động được mức độ vào đối tượng
của thế giới này một cách phù hợp với bản chất của chúng). Chỉ có trên cơ sở phân công lao
động ở một trình độ nhất định của sự phát triển lịch sử xã hội, mới nảy sinh sự tách biệt
nghệ thuật khỏi những hình thức khác của hoạt động xã hội, mặc dù về bản chất, chúng vốn
quan hệ chặt chẽ với nhau.

Quan điểm lịch sử về bản chất con người trình bày lần đầu tiên trong “Những bản thảo
kinh tế - triết học” cho phép Mác xem xét một cách lịch sử vấn đề xuất hiện những khả năng
thẩm mỹ và sáng tạo nghệ thuật. Theo Mác, những khả năng ấy là sản phẩm đặc trưng của

đời sống lịch sử xã hội. Mác và Ăngghen đã đề ra quan niệm xã hội - lịch sử mới mẻ về bản
chất con người. Bản chất con người được các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác giải thích như
là “sự tổng hòa của những mối quan hệ xã hội”. Luận điểm đó cho phép đưa ra một định
nghĩa mới, chưa từng có trong tư tưởng mĩ học trước Mác, về đối tượng nghệ thuật.

Mĩ học duy vật trước Mác nghiên cứu một cách hời hợt, bên ngoài lịch sử, không những
vấn đề chủ thể mà cả vấn đề khách thể của sự cảm thụ thẩm mỹ và hoạt động nghệ thuật.
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Nó không tính đến ý nghĩa của hoàn cảnh lịch sử, nó không hiểu rằng con người có khả năng
cảm thụ thẩm mỹ và sáng tạo nghệ thuật, con người luôn luôn là con người của một thời đại
nhất định, cá tính của họ luôn luôn phản ánh tính chất của các mối quan hệ vốn có trong
thời đại đó.

Mĩ học duy vật trước Mác không thể xét một cách biện chứng nhận thức về đối tượng
nghệ thuật - thế giới bên ngoài - trong khi thế giới ấy ở xung quanh từng con người, và là
đối tượng chính của sự cảm thụ thẩm mỹ và sáng tạo nghệ thuật. Các nhà duy vật thế kỷ
XVIII và Phơbách chỉ xét thế giới bên ngoài trong hình thức “suy tưởng, xem xét”, tách rời
thực tiễn xã hội loài người, cái thực tiễn có khả năng làm thay đổi tính chất của thế giới bên
ngoài và quyết định mối quan hệ con người đối với thế giới ấy.

Khác với chủ nghĩa duy vật siêu hình cũ, Mác và Ăngghen đã chứng minh rằng không chỉ
bản tính con người được hình thành một cách lịch sử, là “sản phẩm của những mối quan hệ
xã hội”, mà cả thế giới bên ngoài, những hoàn cảnh xung quanh con người cũng được hình
thành một cách lịch sử. Và vấn đề không chỉ ở chỗ là con người trong quá trình lao động
của mình, đã tác động tích cực lên thế giới bên ngoài, làm thay đổi bản chất của nó, tạo
nên những sự vật, hiện tượng mới về chất, mà tự nhiên, nếu không có con người, thì bản

thân không thể làm nổi. Như Mác và Ăngghen đã chứng minh, tất cả những mối quan hệ
nói chung của những con người sống trong xã hội đối với nhau, đối với xã hội và đối với tự
nhiên, đều trực tiếp thông qua đời sống xã hội của họ. Tình cảm của con người ở thời đại
lịch sử này khác với tình cảm của con người ở thời đại khác, thái độ của con người đối với
chính mình, đối với những người khác, đối với thiên nhiên, thường xuyên thay đổi, thái độ
đó được quy định bởi tính chất cụ thể của những mối quan hệ xã hội tồn tại trong mỗi thời
đại.

Khi chỉ rõ mối quan hệ trực tiếp giữa thái độ con người đối với thế giới bên ngoài và đặc
điểm của những mối quan hệ xã hội trong một thời đại cụ thể nhất định, Mác viết: “Đối với
người đói, không tồn tại những hình thức món ăn, mà chỉ tồn tại trạng thái trừu tượng của
những món ăn: nó có thể hoàn toàn có hình thức thô thiển nhất vẫn không sao, và không
thể nói được rằng việc ăn uống này khác với việc động vật ăn uống như thế nào? Bị bao nỗi
lo lắng dằn vặt, con người đang thiếu thốn thậm chí làm ngơ ngay cả trước những cảnh đẹp
nhất, người buôn đá quý chỉ nhìn thấy giá trị, lỗ lãi của đá chứ không nhìn thấy vẻ đẹp và
bản chất độc đáo của đá, anh ta không hề có cảm giác về ngọc”.

Như vậy, thái độ của con người trong một thời đại nhất định đối với thế giới bên ngoài,
đối với tự nhiên là trực tiếp thông qua xã hội. Tự nhiên đã tồn tại và đang tồn tại không
phụ thuộc vào con người, nhưng thái độ của con người đối với tự nhiên, sự cảm thụ của con
người đối với tự nhiên ở một thời đại nhất định, khả năng phân biệt, đánh giá những bản
chất, những đặc sắc và cái đẹp của tự nhiên, tất cả đều được quy định bởi những điều kiện
cụ thể của đời sống xã hội. Tất cả các mặt của thái độ con người xã hội đối với tự nhiên là
gián tiếp do tính chất của những mối quan hệ xã hội của thời đại nhất định, nó phản ánh
trình độ phát triển của xã hội và tính cá thể của con người, mà trình độ đó, về mặt lịch sử,
chỉ có thể có trong hệ thống quan hệ xã hội đang tồn tại.

Không những thái độ của con người xã hội đối với tự nhiên bao giờ cũng có tính cụ thể
lịch sử, mà suy cho cùng, nó còn được xác định bởi sự tổng hòa những mối quan hệ trong

một thời đại nhất định. Như Mác và Ăngghen đã chứng minh, cùng với sự thay đổi bản tính

11



con người trong quá trình sống xã hội, những hình thức cụ thể của những mối quan hệ gia
đình, tình yêu, tình bạn và tất cả những mối quan hệ còn lại tồn tại giữa con người cũng
thay đổi. Giống như những mối quan hệ của con người đối với tự nhiên xung quanh, những
quan hệ của con người với nhau đều được hình thành trong xã hội. Ngay cả “những tình cảm
tinh thần” đi kèm những mối quan hệ này cũng mang tính chất cụ thể - lịch sử, phản ánh
trình độ phát triển cá nhân và xã hội, một trình độ mà về lịch sử chỉ có thể có trong phạm
vi của những quan hệ xã hội nhất định.

Ngay từ 1844, Mác viết: “quan hệ của người đàn ông đối với phụ nữ là quan hệ tự nhiên
nhất của con người đối với con người”. Nhưng chính vì vậy, nói bằng lời của Mác, ở phạm
vi nào đó hành vi tự nhiên của con người trở thành mang tính người, hay là trong phạm
vi nào đó, bản chất mang tính người là bản chất tự nhiên của chính nó (tức con người xã
hội - G. Ph). Suy từ đặc điểm của mối quan hệ này, có thể thấy rõ một điều là, ngay cả trong
phạm vi nào đó, nhu cầu của con người trở thành nhu cầu mang tính con người có nghĩa là,
một con người khác với phẩm chất con người đã trở thành nhu cầu đối với chính con người
ấy, trong sự tồn tại cá nhân của mình. Và nhu cầu đó cũng được coi là một thực thể xã hội.
Là quan hệ “tự nhiên" nhất giữa con người, tình yêu là “thước đo” độc đáo về đặc điểm cao
cả hay thấp hèn của những quan hệ trong một thời đại nhất định. Nó cho phép xác định
trình độ cụ thể của sự phát triển xã hội loài người thời đại này hay khác, đồng thời đánh giá
xã hội ấy xét từ quan điểm gần gũi với lý tưởng xã hội chủ nghĩa là “tất cả tình cảm nhận
thức của con người đều sâu sắc, phong phú, đa dạng”.

Như vậy là, công việc của người nghệ sĩ cũng có mối liên hệ với tự nhiên và con người. Đó
không phải là tự nhiên và con người trừu tượng chung chung mà là tự nhiên và con người
tồn tại trong những điều kiện xã hội lịch sử cụ thể nhất định - tức là tự nhiên và con người
đang ở trong sự thống nhất chặt chẽ với hình thái xã hội nhất định của thực tại loài người,
mà thực tại ấy quyết định hình thức tương ứng của quan hệ con người với chính mình, với
cả xã hội và thế giới bên ngoài. Quan niệm lịch sử mới mẻ về bản chất con người và tự nhiên
do Mác nêu ra năm 1844 tất yếu dẫn tới một lời giải đáp luôn cho vấn đề đối tượng nghệ
thuật mà mĩ học trước Mác chưa từng biết. Như chúng ta đã biết, xuất phát từ quan điểm
của chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng quan hệ của con người với nhau và quan hệ của họ
với tự nhiên là do những đặc điểm cụ thể của những quan hệ xã hội trong một thời đại nhất
định quyết định, thì đối tượng lĩnh hội thẩm mỹ và sáng tạo nghệ thuật không phải là tự
nhiên và con người bên ngoài xã hội, mà là tự nhiên và con người được liên kết vào mạng
lưới của hệ thống lịch sử cụ thể nhất định của những quan hệ và thực tiễn xã hội, tự nhiên
và con người trong hình thái nhất định của sự phát triển, của những mối quan hệ con người
với nhau và với thế giới bên ngoài.

[ 4 \

“Những bản thảo kinh tế - triết học” chứa đựng bản phác họa sớm nhất tư tưởng mĩ học
mác xít. Những tư tưởng ấy được tiếp tục phát triển trong những công trình cuối cùng của

Mác và Ăngghen xuất hiện trong thời kỳ mà những nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật biện
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử đã hình thành, có hình thức hoàn chỉnh, rõ nét về mặt
lý luận.
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Trong “Luận cương về Phơbách” (1825), Mác trình bày cô đọng về quan điểm khác nhau
căn bản giữa triết học mác xít và tất cả các triết học trước Mác, trong đó có cả triết học
duy vật trước Mác: “Những triết học này đã giải thích thế giới bằng những cách khác nhau,
nhưng vấn đề lại là ở chỗ phải cải tạo nó”. Những lời nổi tiếng này đã tổng kết sự phê bình
đối với chủ nghĩa duy vật nhân chủng - trực quan của Phơbách. Đồng thời cũng mang tính
chất cách mạng không chỉ với chủ nghĩa Mác mà còn đối với cả mĩ học mác xít.

Mĩ học trước Mác tách rời hoạt động thẩm mỹ và nghệ thuật khỏi hoạt động thực tiễn
của con người, một hoạt động có khả năng làm thay đổi và cải tạo thế giới. Còn mĩ học mác
xít thì không nghiên cứu nghệ thuật tách rời với hoạt động thực tiễn, với hoạt động tình
cảm của con người, mà nghiên cứu nó trong sự thống nhất chặt chẽ với lao động và thực tiễn
cách mạng xã hội, với quá trình chinh phục và cải tạo có tính chất lịch sử của con người đối
với thế giới xung quanh và đối với chính mình. Đặc điểm chính của mĩ học mác xít là ở chỗ
đó. Thái độ thẩm mỹ đối với thế giới và nghệ thuật - xét từ quan điểm của chủ nghĩa Mác -
được hình thành từ một trong những yếu tố đặc biệt của hoạt động con người xã hội nhằm
nhận thức cải tạo, làm thay đổi thế giới.

Bất kỳ hoạt động tinh thần nào (cả lao động nghệ thuật) cũng đều liên quan chặt chẽ với

thực tiễn. Ý kiến này được Mác nêu ra trong “Luận cương về Phơbách” và được tiếp tục phát

triển trong “Hệ tư tưởng Đức” (1845-1846). Trong “Hệ tư tưởng Đức”, Mác và Ăngghen đề
ra luận điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử: Việc tạo nên đồ ăn, thức uống, cái mặc,
nhà ở và những phương tiện cần thiết khác của đời sống là những tiền đề và điều kiện cần
thiết của bất kỳ sự phát triển xã hội nào. Phương thức sản xuất của đời sống vật chất quyết
định “phương thức nhất định của hoạt động cộng đồng” của con người, quyết định tính chất
của những quan hệ xã hội được hình thành giữa con người với nhau. Còn ý thức con người,

bất chấp quan điểm truyền thống của những nhà triết học duy tâm, Mác và Ăngghen cho
đó không phải là tiền đề mà là sản phẩm của đời sống xã hội.

Trong xã hội, nơi mà sự phân công lao động hình thành một cách tự phát thì mối liên hệ
giữa các loại hình khác nhau của lao động ở một mức độ nhiều hay ít đều không phụ thuộc
vào ý thức của chính người sản xuất. Điều đó liên quan cả với những người lao động trí óc,
tinh thần. Từng loại lao động trí óc trong xã hội có giai cấp đối kháng dần dần tự tách riêng
khỏi những loại khác, trở thành một nghề độc lập riêng biệt. Và sự phát triển chuyên môn
hóa này không những tất yếu tránh được hạn chế ở tầm nhìn của những người đang có hoạt
động trí tuệ khác, mà lại còn kéo theo sự phát triển của những ý thức sai lầm ở họ. Đối với
nhà tư tưởng của một nghề nhất định thì loại lao động tư tưởng đặc biệt mà anh ta đang
tiến hành là một cái gì hoàn toàn độc lập, và hơn nữa có vai trò quan trọng quyết định sự
phát triển toàn bộ văn hóa nhân loại nói chung. Vì vậy “đối với tất cả các nhà tư tưởng thì
mọi người và những mối quan hệ của họ hóa ra được đặt ngược như trong buồng thí nghiệm
vậy”. Nhìn chung, không phải chỉ con người lao động trí óc trong điều kiện của xã hội có giai
cấp mới bất chấp tình trạng thực sự của sự vật, coi lao động tinh thần và việc sản xuất tư
tưởng là cơ sở đầu tiên của cuộc sống xã hội, còn lao động chân tay, vật chất là cái gì thứ
yếu, thấp kém hơn. Nhưng, mỗi một nghề tư tưởng riêng biệt, trong mức độ này hay khác,
cũng biến thành vật hy sinh của quan niệm sai lầm về tính độc lập giả tạo và về tính siêu
việt của loại lao động tư tưởng đặc biệt này. Nhà triết học tách rời tư duy thành một vương
quốc có sứ mệnh độc lập, một vương quốc khu biệt, độc lập nào đó và chỉ tuân theo quan
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niệm cho rằng tư tưởng điều khiển thế giới. Nhà chánh án đặt điều luật là cao nhất. Còn
nghệ sĩ lại cho nghệ thuật là cao nhất. Như vậy, họ “đều đặt sự vật lộn ngược và cho hệ tư
tưởng của mình là sức sáng tạo và là mục đích cho tất cả các quan hệ xã hội, trong khi đó,
thực ra, hệ tư tưởng ấy chỉ là biểu hiện và là triệu chứng của những mối quan hệ đó mà
thôi”.

Mác và Ăngghen đã nhấn mạnh nhiều lần không chỉ trong “Hệ tư tưởng Đức” mà còn về
sau: điều quan trọng để phân tích những hiện tượng tư tưởng của một hoàn cảnh này nọ
trong hình thức tư sản của phân công lao động ở quy mô xã hội, là “những quá trình riêng
lẻ của lao động trở nên độc lập với nhau”.

Năm 1893, Ăngghen viết cho Mêrinh: Hệ tư tưởng, đó là một quá trình mà các nhà tư
tưởng thực hiện, tuy có ý thức, nhưng lại là ý thức sai lầm. Quá trình tư tưởng phụ thuộc
vào sự phát triển kinh tế và sự nhận thức về mối quan hệ của nó với đời sống xã hội nói
chung. Trong xã hội có giai cấp những cái đó vốn bị lu mờ, khó hiểu đối với ý thức của giai
cấp thống trị. Vì thế, ở họ xuất hiện những quan niệm sai lầm cho rằng mỗi lĩnh vực tư
tưởng hoàn toàn độc lập đối với cái khác và sự phát triển của nó hoàn toàn diễn tiến trong
phạm vi “thuần tuý tư duy” ngoài tác động của thực tiễn xung quanh.

Trong “Hệ tư tưởng Đức” Mác và Ăngghen nêu ra luận điểm về hình thức giả tạo của ý
thức được sinh ra một cách tự phát nhờ những hình thức phân công lao động tồn tại trong
xã hội có giai cấp, đặc biệt trong xã hội tư sản. Luận điểm này có ý nghĩa to lớn đối với khoa
học thẩm mỹ. Không những nó bóc trần những gốc rễ xã hội - lịch sử, giai cấp của triết học
duy tâm với quan niệm sai lầm về sự phát triển độc lập, không phụ thuộc của “tư duy thuần
túy” mà còn bóc trần gốc rễ của mĩ học duy tâm, nghệ thuật thuần túy, thậm chí cả những
hình thức khác “thuần túy” lý luận, thần học, triết học, đạo đức.

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ - cách mạng tiên tiến trước Mác đã đấu tranh với lý
luận “nghệ thuật thuần túy”. Tuy nhiên, khi phê bình lý luận “nghệ thuật thuần túy”, các
nhà Khai sáng tư sản thế kỷ XVIII và những người kế tục họ - các nhà tư tưởng dân chủ tiến
bộ và các nhà xã hội không tưởng đầu thế kỷ XIX - không có khả năng vạch trần cái căn
nguyên gốc rễ xã hội - lịch sử, cái gốc rễ giai cấp của lý luận này. Các nhà dân chủ Khai sáng
coi mĩ học “nghệ thuật thuần túy” như là một học thuyết xã hội thẩm mỹ sai lầm. Nhưng
dù vậy, họ chưa thể giải thích được những nguyên nhân nào đã góp phần phổ biến và tăng
cường ảnh hưởng của học thuyết này tới giới trí thức tư sản và quý tộc.

Khác với các đại biểu của mĩ học duy vật trước Mác, Mác đã chỉ ra rằng, triết học và
mĩ học duy tâm có những căn nguyên khách quan ở chính những điều kiện xã hội - lịch sử,
những điều kiện vật chất của cuộc sống trong thế giới tư sản. Triết học và mĩ học duy tâm
không xây dựng quan niệm về tư duy thuần túy và nghệ thuật thuần túy, mà chỉ hệ thống
hóa và củng cố những thành kiến và những hình thức của ý thức sai lầm xuất hiện tự phát
trong những điều kiện của thực tại tư sản.

Trong “Tư bản”, Mác viết: Sự phân công lao động, bên cạnh lĩnh vực kinh tế, bao gồm
tất cả các phạm vi khác của xã hội, đã đặt cơ sở khi thì cho chủ nghĩa nghề nghiệp và việc
chuyên môn hóa ngày càng hẹp, khi thì cho tính phân lập của con người, mà về vấn đề này
ngay từ thời Pêrutxon là người thầy của Xmít cũng đã phải kêu lên: “chúng ta là dân tộc
của những tên i lốt và giữa chúng ta không có người tự do”.

Một trong những biểu hiện của sự “phân lập con người”, đặc trưng của xã hội tư sản, là
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việc tách rời cơ bản lý luận và thực tiễn, biến đổi sáng tạo khoa học và nghệ thuật thành
những nghề nghiệp “nhỏ bé” và là một nghề rất riêng, tưởng như độc lập. Những người đại
diện của các nghề nghiệp này thường có thái độ cao ngạo duy tâm đối với thực tiễn vật chất
và đối với nhau.

Như vậy, những ảo tưởng “nghệ thuật thuần túy” hay “khoa học thuần túy” thực tế phản
ánh tình trạng phụ thuộc, nô lệ của nhà nghệ sĩ và nhà khoa học đối với những điều kiện
phân công lao động tư sản. Sự cao ngạo về tư tưởng, sự nhìn nhận thế giới bằng lý luận
“thuần túy” khoa học hay “thuần túy” nghệ thuật, phản ánh nỗi bất lực về tư tưởng của các

nhà triết học này. Mác và Ăngghen viết: “Thói khoe khoang tư tưởng hàng ngày vạch trần
cái có thực”. Vì rằng, do các phạm trù triết học hay thẩm mỹ đã mất đi “tàn dư, chỗ bám
cuối cùng của mối quan hệ với thực tại” và chúng bị hòa tan trong chất ê-te của thứ “tư duy
thuần túy” và thứ “nghệ thuật thuần túy”, cho nên chúng cũng mất cái tàn dư cuối cùng của
“ý nghĩa”.

Tóm lại, mĩ học duy tâm nghệ thuật thuần túy hay là cách nhìn nhận hình thức chật
hẹp đối với sáng tạo nghệ thuật, không đơn giản là do những sai lầm về lý luận và sự nhầm
tưởng gây nên. Việc nghệ thuật đứng ở tầm cao tư tưởng so với cuộc sống, cái nhìn đối với
cái đẹp và sáng tạo nghệ thuật như là hiện tượng thuần túy hình thức, được coi là đặc trưng
của nghệ thuật và mĩ học tư sản, rút cục là bắt nguồn từ những điều kiện khách quan của
đời sống trong thế giới tư sản và sự phân công lao động tư sản.

Những quan niệm tư tưởng sai lầm này được giai cấp thống trị củng cố và trở thành
phương tiện bảo vệ, khẳng định tư tưởng của thế giới tư bản.

Trong “Tư bản”, ở chương nói về sự sùng bái hàng hóa, Mác chỉ ra rằng, trong những điều
kiện của sản xuất hàng hóa, con người phụ thuộc vào những quy luật tự phát của thị trường,
và do đó, phụ thuộc vào những sản phẩm lao động của mình. Đồ vật, hàng hóa ở đây đã
ngự trị con người, mang sự sống và cái chết của họ ra đùa dỡn. Lý luận duy tâm nghệ thuật
thuần túy và các quan niệm khác, dưới các hình thức khác nhau phản ánh trong lĩnh vực
thẩm mỹ, sự nô lệ của con người vào những sản phẩm của cái đầu anh ta, tức là sản phẩm
riêng của lao động tư tưởng của anh ta. Cái đặc điểm làm lóa mắt những người thuộc phái
mĩ học nghệ thuật đơn thuần và những người hình thức chủ nghĩa là đặc điểm “không bị
phụ thuộc” giả tạo, mà thực chất là việc người nghệ sĩ ngày càng thu hẹp chui lủi trong cái
khung của những lợi ích chật hẹp, và là việc người đó đánh mất ý thức về toàn bộ cái tầm
rộng rãi thực tế của những mối liên hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.

Không hiểu rằng kết quả tất yếu của sự mất mát này đã làm nghèo nàn sự sáng tạo nghệ
thuật về tư tưởng và thẩm mỹ, các nhà tư tưởng và hình thức chủ nghĩa dù cố ý hay không
cố ý đã tách nghệ thuật khỏi cuộc sống, xuyên tạc nó và làm mất tính nhân đạo của nó. Vì
vậy, cuộc đấu tranh với lý luận duy tâm thuần túy nghệ thuật và với việc giải thích hình
thức chủ nghĩa những vấn đề sáng tạo nghệ thuật không chỉ là một vấn đề thuần túy lý luận,
nhỏ hẹp. Cuộc đấu tranh này là một bộ phận cấu thành cần thiết của cuộc đấu tranh vì tự
do sáng tạo nghệ thuật tách khỏi những điều kiện của thế giới tư sản.

[ 5 \

Trên đây, chúng ta đã thấy rằng, nghệ thuật và khoa học với tính chất là những hình thái
riêng biệt của văn hóa tinh thần được hình thành một cách lịch sử và là kết quả của phân
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công lao động.
“Sự phân công lao động chỉ thực sự bắt đầu từ lúc có sự phân công về mặt vật chất và

tinh thần. Từ lúc đó, ý thức có thể thật sự cho rằng nó là một cái gì khác chứ không phải
là cái ý thức về thực tiễn đang tồn tại. Nó có đủ khả năng thoát ra khỏi thế giới và chuyển
sang xây dựng lý luận “thuần túy” như thần học, triết học, đạo đức v.v..”. “Con người bắt
đầu tách mình khỏi động vật chỉ khi họ bắt đầu sản xuất ra phương tiện cần thiết cho cuộc
sống của họ. Sự sản xuất tư tưởng, khái niệm, ý thức, thoạt tiên trực tiếp đan vào hoạt động
vật chất và vào mối giao tiếp của con người bằng ngôn ngữ của đời sống thực tại. Việc hình
thành các quan niệm, cách tư duy, mối quan hệ tinh thần của mọi người ở đây là sự nảy sinh
trực tiếp từ những quan hệ vật chất của con người. Chỉ do phân công lao động phát triển,
lao động tinh thần mới tách ra khỏi lao động chân tay và mới nảy sinh ra nghệ thuật, khoa
học, đạo đức, tôn giáo và các hình thức khác của ý thức xã hội. Theo nội dung của chúng,
đó là các hình thái của việc nhận thức cái thực tiễn đang tồn tại”.

Như vậy, năng lực của thái độ thẩm mỹ đối với thực tiễn và sáng tạo nghệ thuật không
phải là bản chất nhân chủng “vĩnh hằng” của “bản tính” con người, như Phơbách đã nghĩ
ra. Thoạt đầu con người mang theo mình những mầm mống đầu tiên của năng lực sáng tạo
nghệ thuật, từ thế giới tự nhiên sang vương quốc lịch sử. Còn sáng tạo nghệ thuật phát triển
trên cơ sở của những mầm mống đầu tiên này đích thực là chỉ hoàn thiện trong xã hội loài
người, tức là những điều kiện thiết yếu của nó được tạo nên nhờ lịch sử chứ không phải nhờ
tự nhiên.

Trong “Tư bản”, khi phân tích bản chất của lao động con người, Mác dẫn ra sự khác nhau
giữa hoạt động sống của động vật và “những hình thức bản năng, đầu tiên mang phong cách
động vật của lao động”, mặt khác, xét theo khía cạnh, lao động như là “một hoạt động có
định hướng, có ý thức, tạo nên của cải đặc biệt của con người”. Mác viết: “Con nhện làm
những động tác giống như động tác của người thợ dệt, và con ong với những ngăn tổ sáp của
mình đã làm bẽ mặt một vài nhà kiến trúc. Nhưng điều phân biệt trước tiên giữa một nhà
kiến trúc tồi nhất và con ong giỏi nhất là nhà kiến trúc trước khi xây dựng từng ngăn trong
tổ ong, thì đã xây dựng từng ngăn đó trong óc mình rồi. Kết quả mà cuối cùng lao động đạt
được, trí tưởng tượng của người lao động đã quan niệm ra trước rồi”. Rút cục là quá trình
lao động ấy có được sản phẩm, mà sản phẩm này, đầu tiên trong quá trình lao động mới có
trong khái niệm của con người, tức là mới ở thể tư duy. Không phải con người chỉ thực hiện
một sự thay đổi hình thức trong những vật liệu tự nhiên không thôi, mà đồng thời con người
còn thực hiện mục đích đã được ý thức của bản thân mình, mục đích ấy, như một quy luật,
quyết định “phương thức hoạt động của con người và bắt ý chí của con người phải phụ thuộc
vào nó”.

Điều mà Mác đề cập đến ở đây về lao động con người nói chung, liên quan tới cả lao động
khoa học và lao động nghệ thuật. Không phải ngẫu nhiên mà Mác đã dẫn ra lao động của
nhà kiến trúc dùng làm thí dụ về lao động dưới một hình thức đã tạo nên “của cải đặc biệt
của con người”. Sáng tạo khoa học và nghệ thuật xét về nội dung của nó, khác về chất so
với hoạt động sản xuất vật chất. Nhưng ngay ở đây, khi thay đổi “hình thức của một cái đã
có sẵn nhờ thiên nhiên”, con người đồng thời tiến hành mục đích đã được ý thức của mình.
Không chỉ nhà kiến trúc, mà nói chung, bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng đều đặt ra trước mắt

mục đích ấy. Ý chí, công việc của trí tưởng tượng sáng tạo, đôi tay sử dụng bút lông, con

16



dao, đều phục tùng mục đích ấy, và nó quyết định việc lựa chọn nhất định về vật liệu và
phương thức gia công vật liệu. Như vậy, với nội dung của mình, sáng tạo nghệ thuật là một
trường hợp đặc biệt, rất riêng của việc thực hiện cái “mục đích đã được ý thức” bằng những
vật liệu cụ thể, bên ngoài.

Nhưng muốn cho lao động của người nghệ sĩ có kết quả, tất nhiên, chỉ có ý đồ chủ quan
với những phương tiện vật chất và tư liệu để thể hiện ý đồ này là chưa đủ.

Mĩ học trước Mác đối lập một cách siêu hình cái đầu tiên chủ quan trong nghệ thuật với
cái khách quan, bởi vì nó chỉ xét đối tượng của việc miêu tả “dưới hình thức quan sát hời
hợt”. Các nhà mĩ học thế kỷ XVIII đã miêu tả kết quả hoạt động sáng tạo của người nghệ sĩ
như là “sự bổ sung chủ quan nào đó” được nghệ sĩ mang thêm vào đối tượng phản ánh. Mác
chỉ rõ rằng không nên xem hoạt động sáng tạo của con người là cái đầu tiên “đứng ngoài” tự
nhiên và đối lập với tự nhiên. Việc thực hành của con người là một khâu cần thiết trong sự
phát triển thực tại khách quan, dựa vào những khả năng tiềm tàng trong tự nhiên, giúp cho
thực tại phát triển.

Điều này có liên quan đến cả sáng tạo nghệ thuật. Khi thực hiện ý định nghệ thuật của
mình, người nghệ sĩ dựa vào sức mạnh của chính hiện thực và thực hiện những khả năng tuy
còn tiềm tàng trong đó nhưng có thể được con người phát hiện và sử dụng.

Không phải bất kỳ mục đích nào con người tự ý đặt ra cho mình cũng có thể được thực
hiện về mặt vật chất một cách cụ thể trực tiếp mà nó chỉ được thực hiện một cách thực tiễn
trong kết quả lao động. Để cho sản phẩm lao động của con người phù hợp với kết quả mong
muốn, nhất thiết mục đích do con người đặt ra trong quá trình lao động không phải là mục
đích ảo tưởng mà là mục đích thực tế. Điều này hoàn toàn có thể áp dụng cho cả lĩnh vực
sáng tạo nghệ thuật. Vấn đề là ở chỗ, mục đích đặt ra trước mắt nhà văn có tính thực tế hay
không, nó có đáp ứng được những yêu cầu xã hội, những quy luật khách quan, bản chất và
nhiệm vụ thực tế của sự sáng tạo nghệ thuật hay không? hoặc là mục đích ấy là ảo tưởng,
giả tạo, chủ quan hẹp hòi. Vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với việc đánh giá dự định của
nghệ sĩ và kết quả sáng tạo của họ.

Chính bởi vậy, mà mĩ học mác xít, học thuyết của chủ nghĩa duy vật biện chứng, về tự
do và tất yếu có một ý nghĩa to lớn. Cũng như mọi người, nhà nghệ sĩ cũng có ý thức và ý
chí, và điều đó cho phép nhà nghệ sĩ, trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đặt ra cho mình
những mục đích khác nhau phù hợp với nguyện vọng và sở thích của mình. Tuy nhiên, không
phải bất kỳ một mục đích nào được người nghệ sĩ ý thức lựa chọn, cũng có thể được thực
hiện thành công trong nghệ thuật. Bởi vì, cũng như trong các lĩnh vực hoạt động của loài
người - thực tiễn và lý luận - tự do thật sự trong lĩnh vực nghệ thuật chỉ đạt được nhờ sự
nhạy cảm của người nghệ sĩ đối với những quy luật khách quan của nghệ thuật và những
yêu cầu của cuộc sống xã hội.

Ăngghen viết: Tự do không phải là ở chỗ độc lập một cách tưởng tượng với các quy luật
của tự nhiên, mà là ở chỗ nhận thức được các quy luật này và tuần tự bắt buộc những quy
luật tự nhiên phải tác động nhằm phục vụ mục đích đã xác định. Tự do ý chí, do đó, không
có nghĩa nào khác ngoài khả năng quyết định với kiến thức rất thấu đáo. Sự phán đoán của
con người đối với một vấn đề nhất định càng tự do bao nhiêu thì nội dung của phán đoán
này sẽ được quy định bởi sự tất yếu lớn hơn bấy nhiêu.

Trong những lời nói này, Ăngghen đã trình bày luận điểm chung về mối tương quan giữa
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chủ quan và khách quan, tự do và tất yếu. Luận điểm đó có quan hệ trực tiếp, trực diện tới
những vấn đề sáng tạo nghệ thuật. Cũng như trong những lĩnh vực khác của hoạt động loài
người, trong nghệ thuật, tự do không phải là ở “trong sự đối lập tưởng tượng” với những quy
luật tự nhiên và đời sống xã hội (mà những quy luật đó quyết định cả những quy luật đặc
thù của chính sự sáng tạo nghệ thuật), mà là ở sự nhận thức những quy luật khách quan
này và điều khiển một cách có ý thức những quy luật ấy. Bởi vậy, thành công của một sáng
tác nghệ thuật, sự thuận lợi của nó phụ thuộc không chỉ ở chỗ người nghệ sĩ có đủ phương
tiện, tài năng, kỹ xảo, bản lĩnh để thực hiện ý đồ nghệ thuật chủ quan của mình trước một
tư liệu nhất định hay không (mặc dù điều đó có thể là rất cần thiết), mà còn ở chỗ chủ đề
của sáng tác ấy ra sao.

Ở đâu mà mục đích có ý thức của nghệ sĩ không đi ngược với quy luật của hiện thực và
bản chất nghệ thuật, ở đâu mà nghệ sĩ khi đặt ra trước mắt một nhiệm vụ nhất định, xuất
phát từ sự hiểu biết đáng tin cậy về những vấn đề khách quan của cuộc sống và nghệ thuật,
thì ở đó có thể có sự hài hòa giữa chủ đề của nghệ sĩ và sự thể hiện, giữ kết quả chủ quan
mong muốn và kết quả khách quan có thực trong sáng tác của anh ta. Và ngược lại, ở nơi
nào mà mục đích của nghệ sĩ và những quy luật khách quan của sáng tạo nghệ thuật không
hề có một sự tương đồng nào cả, mà là sự xung khắc khách quan rất sâu sắc, thì kết quả
thực sự của nghệ sĩ tất yếu là một kết quả nhỏ bé, hoàn toàn không đáp ứng được những
kết quả mà chính người nghệ sĩ mong đợi.

Có rất nhiều thí dụ về sự xung khắc tương tự giữa ý định chủ quan của người nghệ sĩ và
những quy luật thực tế, khách quan của sáng tạo nghệ thuật. Chúng ta có thể thấy điều đó
thường xuyên trong thực tiễn của các trường phái khác nhau của nghệ thuật tư sản “mốt”
nhất hiện nay, các trường phái trừu tượng và nói chung là phản động ở các nước tư bản Tây

Âu và Mỹ - các trường phái mà mục đích không có một cái gì chung với hiện thực khách
quan, với quy luật thực tế của sáng tạo nghệ thuật, vì thế, nghệ thuật đó chỉ tạo ra những
cái gì hão huyền, không thực tế, chỉ có giá trị ảo tưởng, hư hoặc.

[ 6 \

Ý niệm về sự đối lập vĩnh cửu giữa lao động và nghệ thuật là một trong những tư tưởng
mà toàn bộ cơ sở của mĩ học duy tâm Đức đã dựa vào. Lao động của loài người và toàn bộ
môi trường có quan hệ với đời sống thực tế đều buồn tẻ, tầm thường, phụ thuộc vào sự đè
nén của cái cần thiết có tính tất yếu, tàn khốc và khắc nghiệt. Con người chỉ có thể tự do
thoát khỏi sự cần thiết đó trong thế giới nghệ thuật mà thôi.

Đó là luận đề trung tâm về nghệ thuật không những của mĩ học Kăngtơ và Sile mà còn
của toàn bộ triết học duy tâm Đức tiếp theo đó.

Bằng học thuyết của mình về nội dung xã hội và lịch sử của lao động loài người với những
hình thức của nó, Mác đã bác bỏ ý niệm vốn có của mĩ học duy tâm về lao động và nghệ
thuật, coi đó như một cái gì đối lập vĩnh cửu. Mác đã chứng minh rằng, với bản chất của
mình, hoạt động lao động của con người tuyệt nhiên không hề đồng nghĩa với cái tất yếu

khắc nghiệt của cuộc sống và sinh hoạt. Nếu lao động của nô lệ ở thời cổ Ả Rập La Mã là
nặng nề, buồn tẻ, thì điều đó do tính chất cưỡng bức của nó gây nên. Và cũng như vậy, nếu
như trong xã hội tư sản lao động của công nhân đã bị biến thành điều đáng nguyền rủa đối
với người lao động, thì điều đó không phải do bản chất của lao động như là một hoạt động
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lao động mà do bản chất của những mối quan hệ xã hội tư sản và vị trí đặc thù của người
lao động trong thế giới lao động tư sản - thế giới mà ở đó lao động có một hình thức không
phải là thứ lao động tự do mà là thứ lao động “thù địch, xa lạ”.

Trong tập đầu của “Tư bản”, Mác viết: “Lao động hấp dẫn người công nhân bằng nội dung
và phương thức thực hiện, cho nên người công nhân thưởng thức lao động như là trò chơi
của những sức mạnh vật chất và tinh thần. Do đó, với chính bản chất của mình, lao động
không chỉ có tính sáng tạo và tính nghệ thuật mà còn phục vụ cho người đang lao động, để
làm nên những nguồn vui, tạo ra khoái cảm lớn lao cho con người. Những khoái cảm ấy cùng
nguồn gốc với khoái cảm mà người nghệ sĩ cảm nhận trong quá trình sáng tạo. Vì thế, cái
mâu thuẫn giữa lao động và nghệ thuật, mà Kăngtơ, Sile, Hêghen cho là số phận vĩnh cửu
của nhân loại, là cái mâu thuẫn trên thực tế do lịch sử quyết định, mâu thuẫn ấy đạt tới
sự phát triển đầy đủ nhất trong những khuôn khổ của phương thức sản xuất tư sản. Mâu
thuẫn này sẽ mất đi trong những điều kiện của chủ nghĩa cộng sản”.

Điều đó không có nghĩa là, theo quan điểm của Mác, bất kỳ sự lao động nào, xét về bản
chất của nó, cũng đồng nhất với nghệ thuật. Sáng tạo nghệ thuật là một loại hoạt động riêng
biệt của con người xã hội, khác với hoạt động khoa học và lao động vật chất trực tiếp. Chỉ
có ở trình độ nguyên thủy của văn hóa, sáng tạo nghệ thuật và lao động mới được thể hiện
trong sự thống nhất sơ khai, không thể phân chia được. Càng về sau, do kết quả của phân
công lao động, chúng tách rời nhau một cách có quy luật, có tính chất lịch sử. Nhưng chỉ
trong những điều kiện của xã hội có giai cấp, của sự bóc lột giai cấp, lao động và nghệ thuật
mới biến thành những mâu thuẫn có tính chât đối kháng. Trong chủ nghĩa tư bản, đối với
người công nhân, lao động không còn một sự hấp dẫn nào cả, càng ngày lao động càng không
còn là một thứ trò chơi của sức mạnh vật chất và tinh thần, trong khi đối với người nông
dân và thợ thủ công cá thể, tự do, thì trước kia lao động thường là như vậy.

Sau khi chứng minh rằng, lao động về bản chất của nó, không phải là thù địch với người
lao động chỉ trong một hình thái nhất định của lịch sử, còn ở trong xã hội có giai cấp đối
kháng và nhất là xã hội tư bản, lao động mới thù địch với quần chúng lao động, Mác đã nêu
ra nhiệm vụ mới cho giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ. Kăngtơ và Sile cho rằng, con
người chỉ là con người khi ở trong phạm vi nghệ thuật. Còn Mác lại chứng minh rằng, con
người có thể tự do, có thể thưởng thức trò chơi của những sức mạnh vật chất và tinh thần
của mình không chỉ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật mà còn cả khi thực hiện những hoạt
động bất kỳ khác. Tuy nhiên, muốn để cho lao động và tất cả các hình thái khác nhau của
hoạt động sống của con người xã hội tạo ra cho con người những khoái cảm cao quý, y như
là sáng tạo nghệ thuật, cần phải loại trừ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trên cơ sở
tổ chức có kế hoạch sản xuất xã hội và giảm bớt người làm việc trong xã hội cộng sản chủ
nghĩa, trật tự xã hội mới nảy sinh, và trên nền trật tự ấy, lần đầu tiên trong lịch sử, có thể
đem lại cho con người sự thưởng thức cao quý do sự phát triển tự do, sự ứng dụng sáng tạo
những sức mạnh vật chất và tinh thần vào các lĩnh vực khác nhau của hoạt động xã hội mà
có được.

Nếu lao động tư bản làm thuê là sự thể hiện hoàn chỉnh nhất quá trình lao động “thù
địch, xa lạ”, đã xuất hiện trong các hình thái lịch sử khác nhau, của toàn bộ lịch sử xã hội
có giai cấp, thì sự sáng tạo nghệ thuật phát triển được trong xã hội này nhờ một số ít người,
có thể được coi là một trong những mầm mống của lao động xã hội tự do và sáng tạo, còn
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lao động chỉ trở thành thật sự tự do và sáng tạo như vậy trong chủ nghĩa cộng sản, sau khi
nhân loại được giải phóng. Do bản chất tổng hợp, đặc thù của mình, cho nên, so với các loại
hoạt động xã hội khác, sáng tạo nghệ thuật chịu ảnh hưởng tương đối ít của phân công lao
động tư sản. Trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, ý nghĩ và tình cảm con người, ý chí và
nhận thức đều có vai trò. Hoạt động ấy là kết hợp của những yếu tố trong thái độ thực tiễn
và lý luận đối với hiện thực. Con người tham gia trong tác phẩm nghệ thuật coi như là một
con người toàn diện, không chỉ suy nghĩ và cảm xúc, mà còn cố gắng thể hiện nội dung của
những ý nghĩ và tình cảm của mình qua một nguyên liệu vật chất nhất định, bên ngoài. Vì
vậy, sự sáng tạo nghệ thuật không tách rời tính cá thể và tài năng riêng của người nghệ sĩ,
nó cũng không thể có nếu không có trình độ phát triển cao của tính cá thể và kỹ xảo nghệ
thuật của người sáng tạo. Tất cả những nét đặc trưng riêng biệt này của sáng tạo nghệ thuật
làm cho việc tổ chức nó như kiểu nhà máy và bắt nó phục tùng những quy luật của sản xuất
tư bản và phân công lao động là một điều không thể làm được. Những điểm đặc biệt này
của sáng tạo nghệ thuật cho phép coi nó là hình thức lao động hấp dẫn con người như một
thứ trò chơi của sức mạnh vật chất và tinh thần.

[ 7 \

Theo quan điểm của Hêghen, tư duy trừu tượng là hình thức duy nhất của hoạt động
tương ứng với bản chất “thật sự” của con người. Là một nhà duy tâm, Hêghen cho rằng hoạt
động tình cảm của con người, cũng như toàn bộ phạm vi tình cảm của đời sống là không
hoàn thiện. Vì vậy, cũng như những nhà duy lý thế kỷ XVII, Hêghen cho rằng thứ nghệ
thuật gắn liền với tình cảm là loại thấp nhất của nhận thức. Vấn đề nghệ thuật gửi gắm
những quan niệm của mình vào hình thức tình cảm và hình thức hình tượng chứng tỏ nhà
triết học Đức đã khẳng định và xác nhận rằng cái mà phạm vi của tư tưởng và quan niệm
có thể tiếp nhận được trong sáng tạo nghệ thuật ấy là rất hạn chế, rất hẹp hòi, và sự sáng
tạo nghệ thuật ấy chỉ có thể đạt được trình độ thấp nhất của chân lý. Còn trình độ cao của
nghệ thuật thì chỉ có được với tư duy triết học và tư duy trừu tượng.

Khác với Hêghen và các nhà duy tâm khác, Mác đã chỉ ra rằng: “Con người khẳng định
mình trong thế giới vật chất không chỉ trong tư duy mà còn bằng tất cả tình cảm”. Con
người xã hội, thực tế, vật chất là một thực thể toàn vẹn và đa dạng. Không nên đem những
khả năng của con người và những hình thức hoạt động của nó với tư cách “chân lý” phù hợp
với bản chất của con người, đối lập với những cái “phi chân lý” khác. Mỗi quan hệ trong
những quan hệ của con người xã hội đối với thế giới, mỗi hình thức trong những hình thức
hoạt động của con người là cần thiết đối với sự phát triển đầy đủ, toàn diện của con người,
không thể đem những cái này thay thế bằng những cái khác được.

Vì vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác và Ăngghen, vấn đề
làm đau đầu nhiều nhà tư tưởng quá khứ, là vấn đề về cái gì “cao hơn” - sự sáng tạo nghệ
thuật, khoa học hay là lao động vật chất?

Nghệ thuật chân chính đối với con người xã hội là cần thiết, tất nhiên, hữu cơ, y như
khoa học, chẳng khác gì hoạt động sản xuất và lao động. Chỉ trong những điều kiện của xã
hội đặt trên cơ sở người bóc lột người, lao động mới trở thành cái đáng nguyền rủa, nặng
nhọc và buồn chán. Còn nghệ thuật bắt đầu được coi là một phạm vi tinh thần - cao quý
nào đó không phụ thuộc vào cuộc sống thực tại và thù địch với nó. Mâu thuẫn đối kháng
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giữa nghệ thuật và khoa học, giữa nghệ thuật và lao động vật chất đã và đang tồn tại trong
những điều kiện của xã hội có giai cấp đối kháng, và được biểu hiện trong mĩ học và triết

học duy tâm, mâu thuẫn ấy sẽ mất đi, như Mác và Ăngghen đã chỉ ra, cùng với sự tiêu diệt
đối kháng giai cấp trong xã hội.

Ở đời sống của cá nhân cộng sản chủ nghĩa, luôn “bao gồm những phạm vi rộng rãi của
những hoạt động đa dạng và các dạng khác nhau của quan hệ thực tiễn đối với thế giới, cho

nên, đời sống ấy sẽ vô cùng phong phú, Mác và Ăngghen viết - với một cá nhân như vậy,
sự suy nghĩ cũng mang đặc điểm tổng hợp và mọi biểu hiện khác về cuộc sống của nó cũng
mang tính tổng hợp như thế. Kiểu suy nghĩ đó không hề cứng nhắc trong dạng tư duy trừu
tượng và cũng không cần phải có những trò ảo thuật phản ánh phức tạp khi cá nhân chuyển
từ tư duy tới những sự thể hiện khác của cuộc sống. Thoạt tiên, nó là một yếu tố trong đời
sống mọi mặt của cá nhân, là yếu tố thay đổi và được tái tạo lại tùy theo sự cần thiết”.

Trong phần “Khái luận” của bản thảo kinh tế - triết học trình bày năm 1857 - 1858, Mác
xem tư duy khoa học và tư duy nghệ thuật như là các hình thức khác nhau của “sự tinh

thông” của con người đối với thế giới khách quan bên ngoài. Ý kiến này đồng thời cho phép
Mác khẳng định được điểm thống nhất kết hợp nghệ thuật với các hình thức khác nhau của
nhận thức của con người đối với hiện thực (lao động sản xuất, khoa học) và nhấn mạnh được
cả nét đặc thù của sáng tạo nghệ thuật và khoa học.

Theo Mác, “sự tinh thông” của con người đối với thế giới bên ngoài, có tính chất rộng rãi
và đa dạng. Con người hiểu rõ thế giới bên ngoài và những bản chất khách quan của nó, để
chinh phục chúng cho những mục đích của mình, không chỉ nhờ sự giúp đỡ của tư duy mà
còn nhờ thực tiễn trong quá trình lao động. Mỗi quan hệ trong những quan hệ của con người
xã hội đối với thế giới bên ngoài đều là hình thức của sự “tinh thông” thế giới ấy. Chính Mác
khi đề cập tới điều đó cũng dừng lại ở vấn đề coi những đặc điểm của tư duy như là hình
thức đặc thù, riêng biệt của sự “nhận thức” hiện thực xung quanh của con người.

Mác xác định rằng tư duy khoa học, dưới góc độ lý thuyết, là kiểu tư duy bằng khái niệm,
là việc xem xét và chuyển những biểu tượng thành khái niệm. Tư duy khoa học vận dụng
những khái niệm và rút ra những khái niệm ấy từ thực tiễn. Kết quả mà nhà khoa học hướng
tới là chuyển thực tại sang thành ngôn ngữ tư duy. Khác với nhà khoa học, tham gia vào
hoạt động của người nghệ sĩ, không chỉ có tư duy và kết quả của nó được thể hiện không chỉ
thành hình thức của tư duy. Sự lĩnh hội có tính nghệ thuật về thế giới được thể hiện trong
hình tượng xây dựng nên bằng tưởng tượng, sáng tạo và tồn tại trong chất liệu cảm giác bên
ngoài, chất liệu cảm tính trong màu sắc, âm thanh, từ ngữ.

Vì vậy, sự phản ánh thế giới trong nghệ thuật hòa vào với hoạt động sáng tạo thực tế,
còn tái hiện hiện thực, các yếu tố tinh thần luôn luôn hòa với yếu tố thực tiễn. Công việc tư
duy của nhà kiến trúc, điêu khắc, hội họa trực tiếp hòa với công việc của đôi tay, thái độ có
tính chất lý luận đối với hiện thực hài hòa với thái độ xúc cảm đối với thực tại; sự chế tác
có tính chất thực tiễn theo quy luật cái đẹp hòa với chất liệu cảm tính cụ thể nào đó do loại
hình nghệ thuật nào đó sử dụng.

Đối với Mác, như vậy, nhận thức mang tính nghệ thuật về thế giới là một hình thức đặc
biệt của nhận thức chứ hoàn toàn không phải là một hình thức “không hoàn thiện”, thứ yếu
như Hêghen quan niệm. Nghệ thuật - điêu khắc, hội họa, văn học - đó là những hình thái
đặc thù của nhận thức thế giới, những hình thái ấy so với các hình thái khác của nhận thức
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không thua gì về mặt ý nghĩa đối với xã hội.

[ 8 \

Khi có những quy luật đặc biệt của mình, khác với những quy luật nhận thức hiện thực
bằng tư duy, nghệ thuật, cùng với khoa học và hoạt động lao động thực tiễn đều phục vụ
mục đích vĩ đại của việc nhận thức, cải biến thực tại bên ngoài và cải tạo chính con người.
Nghệ thuật là một phương tiện quan trọng nhất của việc lĩnh hội về mặt tinh thần và thực
tiễn, là công cụ hùng mạnh của giáo dục xã hội.

Một trong những phạm trù trung tâm trong suốt thời gian phát triển lịch sử của mĩ học
là phạm trù cái đẹp. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện
chứng của Mác, phạm trù cái đẹp cũng như tất cả các phạm trù khác, đã được giải phóng
khỏi vầng hào quang thần bí bao quanh nó trong những trước tác của nhiều nhà mĩ học duy
tâm và đã được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện hơn bằng một nội dung hiện thực khách quan,
sâu sắc.

Các nhà duy vật thế kỷ XVIII cho rằng cái đẹp là bản chất khách quan của sự vật và hiện
tượng của chính thế giới thực tại. Nhưng đồng thời, họ lại không tính rằng cùng với sự phát
triển và thay đổi của thế giới hiện thực, những thuộc tính khách quan của nó cũng thay đổi
và trở nên phức tạp, do đó những hình thức của cái đẹp khách quan tồn tại trong hiện thực
cũng được phát triển. Vì vậy, khuynh hướng nổi bật đối với nhiều nhà duy vật thế kỷ XVIII
là khuynh hướng chuyển cái đẹp siêu hình tới những hình thức sơ đẳng, đơn giản, bất biến
nào đó của nó. Thí dụ tới sự đối xứng hoặc đường sóng lượn mà nhà nghệ sĩ - khai sáng vĩ
đại là ông Khôgar người Anh cho rằng đó là “đường nét của cái đẹp”.

Đối lập với các nhà duy vật thế kỷ XVIII Kăngtơ nhấn mạnh rằng không nên quy trực
tiếp cái đẹp sang những thuộc tính của sự vật được con người lĩnh hội, bởi vì quan niệm của
chúng ta về cái đẹp có tính chất phụ thuộc về chất lượng, nghĩa là có đặc điểm độc đáo, có
giá trị. Nhưng khi chỉ ra những đặc điểm độc đáo của những ý niệm thẩm mỹ và thị hiếu
thẩm mỹ đối với sự hình thành quan niệm của con người về cái đẹp, Kăngtơ đã tách rời khái
niệm thị hiếu khỏi sự nhận thức và thực tiễn, làm mất đi ở khái niệm này nội dung khách
quan.

Khác với Kăngtơ, phù hợp với tinh thần biện chứng chung của triết học về nghệ thuật của
mình, Hêghen đã cố gắng gắn khái niệm cái đẹp với sự phát triển loài người, và nói chung là
với quá trình phát triển thế giới khách quan.

Lý tưởng hay là khái niệm cái đẹp, theo Hêghen, được phát triển một cách lịch sử, được
làm phong phú không ngừng trong quá trình phát triển lịch sử loài người. Tuy nhiên, sau khi
gắn khái niệm cái đẹp với sự phát triển thế giới khách quan, Hêghen - vốn là nhà duy tâm,
đồng thời lại đối lập ngay với mình, đã tuyên bố rằng nguồn gốc thực sự của cái đẹp không
phải là thực tại vật chất mà là ý niệm tuyệt đối.

Khi tuyên chiến với chủ nghĩa duy tâm của Hêghen trong mọi lĩnh vực, trong số đó có cả

lĩnh vực mĩ học, Phơbách có ý đồ kéo phạm trù cái đẹp từ trên trời xuống đất. Ông cho rằng
nguồn gốc của cái đẹp không phải là ý niệm tuyệt đối mà là thế giới cảm giác có thực - là
thiên nhiên và con người. Nhưng “con người” theo Phơbách lại không phải là con người xã
hội có thực mà là con người trừu tượng, sinh vật. Vì vậy, cảm giác thẩm mỹ ở Phơbách,
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không gắn bó với hoạt động thực tiễn xã hội, với lịch sử, với quá trình con người cải tạo thế
giới bên ngoài và cải tạo cả bản thân mình.

Đối lập với chủ nghĩa duy vật “trực quan” của Phơbách, chủ nghĩa duy vật biện chứng
của Mác lần đầu tiên cho phép gắn bó chặt chẽ thường xuyên ý niệm cái đẹp với thế giới
vật chất, khách quan, đồng thời, làm sáng tỏ vai trò lao động loài người và thực tiễn cách
mạng - xã hội trong quá trình hình thành và phát triển cái đẹp - thẩm mỹ như là một trong
những thuộc tính của thế giới thực tại.

Mác và Ăngghen xác định rằng nguồn gốc của những quan niệm của con người về cái đẹp
cũng như tất cả các quan niệm khác của con người đều bắt nguồn từ thế giới khách quan
có thực xung quanh. Tuy nhiên, vẫn chỉ một số thuộc tính và sự vật ấy thôi của hiện thực,
mà lại gợi ra ở con người xã hội thái độ khác nhau. Điều đó phụ thuộc vào trình độ của sự
phát triển lịch sử của riêng con người đó. Như vậy, con người lĩnh hội thuộc tính của thế giới
xung quanh như thế nào, điều đó phụ thuộc không chỉ vào chính bản thân những thuộc tính
đó mà còn vào năng lực của chính con người. Trong quá trình lao động và trong thực tiễn
xã hội con người phát triển và hoàn thiện những tình cảm của mình, những khả năng lĩnh
hội màu sắc, âm thanh, hình thức của thế giới xung quanh cùng vẻ đẹp của chúng. Cùng với
năng lực hiểu được những mối tương quan, sự hài hòa, những màu sắc nhiều vẻ, những quy
luật của thế giới bên ngoài, ở con người còn phát triển năng lực biết đưa hiện tượng của thế
giới bên ngoài vào phạm vi những quan niệm đặc thù - xã hội của mình và đối chiếu chúng
với bức tranh chung của thực tại, với những ý tưởng và lý tưởng của mình thông qua tưởng
tượng.

Vì vậy, trong tri giác thẩm mỹ của con người xã hội phát triển cao, những hiện tượng
xung quanh đều phủ một mạng lưới liên tưởng phức tạp, nhiều vẻ, được nảy sinh nhờ thực
tiễn loài người và cuộc sống xã hội.

Như vậy, cái đẹp là một thuộc tính khách quan của những hiện tượng trong thế giới thực
tại. Nhưng đây là thuộc tính chỉ tồn tại đối với con người mà thôi, nói hẹp hơn nữa là chỉ
gắn liền với thực tiễn xã hội, với lịch sử của xã hội loài người, với sự phát triển của giác quan
và ý thức con người. Chỉ nhờ quá trình lao động, quá trình làm thay đổi bản chất bên ngoài
và bản chất của chính con người, tình cảm thẩm mỹ mới bộc lộ: nhạc cảm xuất hiện làm
tiếp nhận cái đẹp của hình thức âm thanh, bàn tay biết dùng bút lông, dao chạm để sáng
tạo, những thuộc tính mới của chính tự nhiên xuất hiện, bàn tay tài hoa đó tiếp nhận những
thuộc tính ấy chỉ trong sự ứng dụng của lao động...

Ý niệm về cái đẹp là một ý niệm phức tạp, mang tính “chủ quan - khách quan” vì đồng
thời nó vừa phản ánh cả những thuộc tính khách quan, vừa phản ánh trình độ phát triển
của một con người đã tự do sáng tạo ra đời sống xã hội riêng tư của chính mình. Con người
có khả năng lĩnh hội cái đẹp của thế giới xung quanh càng rộng lớn và sâu sắc bao nhiêu
thì lại càng có khả năng lĩnh hội những thuộc tính khách quan thực tế của thế giới này một
cách rõ ràng bấy nhiêu. Và đồng thời, sự phong phú và vẻ đẹp của thế giới khách quan đối
với con người không những phụ thuộc vào những thuộc tính khách quan vốn có của thế giới
này mà còn phụ thuộc vào chỗ bản thân con người nhờ quá trình phát triển xã hội từ địa
hạt tất yếu chuyển sang tự do đã trở thành con người đến một mức nào, con người biết lĩnh
hội và điều chỉnh một cách có ý thức và sáng tạo đời sống xã hội của mình và những quan
hệ của mình đối với tự nhiên.
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Sự phân tích của Mác và Ăngghen về các tư tưởng mĩ học đã chứng minh: thực chất của
bước ngoặt cách mạng tức là chủ nghĩa duy vật biện chứng, đã làm nảy sinh trong lĩnh vực
mĩ học cũng như trong các lĩnh vực khác của tư duy con người, trước hết là sự cáo chung cho
mĩ học siêu hình từ trước, vốn cho rằng thế giới bên ngoài và con người là cái gì vĩnh viễn,
luôn cố định và không thay đổi. Con người xã hội, thế giới bên ngoài và quan hệ con người
đối với thế giới bên ngoài, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng là ở trong quá
trình vận động không ngừng, luôn luôn phát triển và thay đổi. Đồng thời, đặc điểm quyết
định sự phát triển của con người trong xã hội, sự phát triển của nhận thức con người, sự
phát triển của những năng lực, những nhu cầu, những hình thức của tác động của con người
với tự nhiên và mối quan hệ của nó đối với thực tế là đặc điểm cụ thể của những mối quan
hệ xã hội đã được đặt trong một hệ thống nhất định của sản xuất xã hội. Do đó, có thể suy
ra rằng, lý tưởng thẩm mỹ và sự sáng tạo nghệ thuật của con người sẽ thay đổi, phát triển,
và hơn nữa, quá trình phát triển này không tách khỏi quá trình đời sống xã hội nói chung.
Không những trình độ phát triển nghệ thuật trong một thời kỳ nào đó của sự phát triển xã
hội, mà cả đối tượng của nghệ thuật - được nghệ sĩ miêu tả và biểu hiện: thế giới vật chất
bên ngoài và thế giới tâm hồn bên trong, quan điểm của người nghệ sĩ trong xã hội và sự
đánh giá của xã hội về lao động của nghệ sĩ, những phương tiện miêu tả và những hình thức
nghệ thuật mà nghệ sĩ sử dụng - nói tóm lại, tất cả các phương tiện của sự phát triển nghệ
thuật trong thời đại này cuối cùng đều ràng buộc rất phức tạp và trực tiếp, ít hay nhiều,
vào trình độ phát triển sản xuất vật chất xã hội, và phụ thuộc vào cơ sở của hệ thống những
quan hệ xã hội lịch sử - cụ thể.

V. I. Lênin coi một trong những nhược điểm quan trọng của chủ nghĩa duy vật siêu hình
là việc áp dụng một cách cứng nhắc phép biện chứng đối với lý luận phản ánh và đối với quá
trình phát triển nhận thức. Chủ nghĩa duy vật siêu hình trước Mác xem xét không chỉ thế
giới bên ngoài mà cả tư duy của con người bên ngoài sự phát triển và biến đổi. Nội dung
của tư duy con người và những hình thức của nó - những khái niệm và phạm trù, vốn là kết
quả của sự nhận thức và phản ánh thế giới bên ngoài - được các nhà duy vật trước Mác cho
rằng luôn luôn cố định và bất biến.

Khác với các nhà duy vật trước thời mình, Mác và Ăngghen đã chỉ ra rằng, không chỉ
nội dung mà cả hình thức của tư duy con người, những phạm trù mà trong đó diễn ra quá
trình tư duy, những phạm trù đó được biến đổi, được phong phú thêm một cách lịch sử trong

quá trình phát triển xã hội và thực tiễn loài người. Mác và Ăngghen đã áp dụng quan điểm
biện chứng chung này về bản chất tư duy con người, để phân tích các vấn đề nghệ thuật.
Khi xem xét tiến trình phát triển văn hóa và nghệ thuật trong một khối thống nhất với quá

trình phát triển thế giới khách quan và lịch sử xã hội loài người, Mác và Ăngghen đã vạch
ra rằng, nội dung và hình thức của sáng tác nghệ thuật không phải là một cái gì vĩnh viễn,
cứng nhắc, bất biến, mà là cái được phát triển, biến đổi cùng với sự phát triển của thế giới
vật chất và xã hội loài người.

Các giác quan của cơ thể con người và những công cụ mà người nghệ sĩ sử dụng để sáng
tạo nên tác phẩm nghệ thuật, cũng như các giác quan của con người, là sản phẩm của lịch
sử chứ không phải của thiên nhiên. Trước hết, có thể nhắc đến bàn tay con người: “Chỉ nhờ
có lao động, nhờ thích ứng được với những động tác ngày càng mới, nhờ di truyền được các
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bước phát triển đặc biệt của các bắp thịt, của các gân cốt và sau những khoảng thời gian dài
hơn, của cả xương nữa, và cuối cùng, nhờ đem sự tinh luyện thừa hưởng được của các thế
hệ trước mà áp dụng nhiều lần và liên tục vào những động tác mới ngày càng phức tạp hơn-
chỉ nhờ có như thế bàn tay con người mới đạt được trình độ hoàn thiện rất cao, khiến nó có
thể, như một sức mạnh thần kỳ, sáng tạo ra các bức tranh của Raphaen, các pho tượng của
Thovanxen và các điệu nhạc của Paganini”.

Không chỉ những cơ quan hoạt động của con người và những công cụ cần thiết cho việc
xây dựng tác phẩm nghệ thuật, mới là sản phẩm của lao động xã hội. Thực chất, sáng tạo
nghệ thuật với nội dung khách quan và mục đích của nó, chỉ có thể có trong xã hội loài người.
Bởi vì tất cả mối quan hệ của con người đối với thế giới bên ngoài phụ thuộc vào mỗi thời
đại lịch sử, và bị quyết định bởi phương thức sản xuất vật chất và hệ thống các mối quan
hệ xã hội ở thời đại ấy. Thậm chí, cái thiên nhiên được con người lĩnh hội dưới góc độ thẩm
mỹ mà người nghệ sĩ miêu tả - đó là thiên nhiên đã đến với con người gián tiếp thông qua
xã hội, bởi vì, chính đặc điểm lĩnh hội của con người phụ thuộc vào thực tế lịch sử - xã hội
phức tạp phát sinh trên cơ sở thực tiễn này phụ thuộc vào quan hệ đặc trưng của con người
đối với tự nhiên, những quan hệ đặc trưng cho một thời đại, cho một trình độ phát triển cụ
thể của xã hội.

Trong quá trình phát triển lịch sử, nhất thiết diễn ra sự phát triển và hoàn thiện các công
cụ, phương tiện và phương pháp để miêu tả nghệ thuật.

Đồng thời cùng với sự phát triển chung của văn hóa nhân loại, của khoa học và kỹ thuật,
các phương tiện khác nhau mà người nghệ sĩ sử dụng để nhận thức và phản ánh hiện thực
xung quanh (cả để miêu tả thế giới bên trong của mình), đều được hoàn thiện dần, và ngày
càng phong phú, phức tạp hơn. Đồng thời, trong tiến trình phát triển xã hội loài người không
chỉ những phương pháp và cách thức miêu tả của người nghệ sĩ thay đổi, mà chính đối tượng
nghệ thuật cũng thay đổi. Thế giới mà người nghệ sĩ miêu tả có đặc điểm và hoàn cảnh điển
hình cho xã hội ở thời đại này, không giống thế giới với đặc điểm và hoàn cảnh điển hình
ở thời đại khác. Trong tiến trình lịch sử luôn luôn diễn ra những thay đổi quan trọng liên
quan tới cơ cấu của thời đại ấy, và sự thay đổi này không thể không có ý nghĩa quyết định
đối với quá trình phát triển nghệ thuật.

Như vậy, đối tượng mà nghệ thuật khai thác với những phương tiện phong phú của mình -
đối tượng ấy đồng thời vừa thống nhất vừa biến động - đó là con người xã hội với những
điều kiện sống trong một quá trình phát triển và biến đổi không ngừng.

Số phận của con người và xã hội bao giờ cũng là đề tài chính của nghệ thuật và văn học.
Do những điều kiện cụ thể của sự phát triển xã hội trong một thời kỳ nhất định, văn học
nghệ thuật phản ánh những hình thái thực tế của loài người lúc đó, thí dụ như lao động,
những quan hệ của con người đối với tự nhiên và đối với nhau. Những hình thái ấy được
hình thành trong hệ thống những mối quan hệ xã hội nhất định, và vì vậy nó mang trong
mình dấu ấn của những mối quan hệ ấy, những dấu ấn mang đặc điểm nhân đạo hay phản
nhân đạo, của cái thuận lợi hay không thuận lợi đối với việc phát triển cá nhân con người
và hạnh phúc nhân loại.

Trong phần “Khái luận” của Bản thảo kinh tế 1857 - 1858, Mác đã làm sáng tỏ mối quan
hệ khăng khít giữa “những hình thái nổi bật của sự phát triển xã hội” với bản chất của những
lý tưởng thẩm mỹ và với sáng tác nghệ thuật trong một thời đại nhất định, thông qua thí
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dụ về nghệ thuật và sử thi Hy Lạp.

Ở đây, Mác chỉ ra rằng, nghệ thuật và sử thi thời cổ Hy Lạp không thể xuất hiện trong
các thời kỳ lịch sử khác và cũng không thể xuất hiện ở các dân tộc của thế giới cổ đại. Những
mẫu tráng sĩ điển hình lý tưởng như Asin của Hôme không thể và sẽ không thể xuất hiện
“trong thời đại của thuốc súng và đạn chì”. “Những bài ca, những điệu hát và những nàng
thơ”, “Những tiền đề tất yếu của loại thơ anh hùng ca” cũng bị biến mất một cách tất yếu
khi “chiếc máy in xuất hiện”. Thần thoại Hy Lạp không những cấu thành kho tàng của nghệ
thuật Hy Lạp mà nó còn là miếng đất đã nuôi dưỡng nghệ thuật Hy Lạp. “Nó mất đi cùng
với việc xuất hiện của những lực lượng thống trị hiện thực trên những thế lực của tự nhiên”.

Bởi vậy, nghệ thuật cổ Hy Lạp và trường ca của Hôme chỉ có thể có ở một trình độ xã
hội nhất định, hoàn toàn cụ thể, và còn tương đối kém phát triển về quan hệ xã hội. Chúng
không thể lặp lại trong khi đã có những quan hệ xã hội khác phát triển hơn, trong thời đại
tư bản chủ nghĩa. Bởi vì, trong thời đại của những “của Selfactuois (máy dệt tự động), đường
sắt và điện tín”, trong xã hội hình thành những điển hình của tính cá thể con người và quan
niệm về tự nhiên cùng những mối quan hệ xã hội ở mức độ cao, thần thoại và sự thống trị
của những sức mạnh thần bí của tự nhiên đối với con người không còn phù hợp nữa.

Nhưng nghệ thuật và sử thi, giống như nghệ thuật cổ Hy Lạp và sử thi của Hôme, không
thể có trong chủ nghĩa tư bản - cũng như trong bất kỳ một thời đại xã hội nào khác - ở đó,
những hình thái quan hệ của con người đối với xã hội và tự nhiên không giống như những
thời đại đã tồn tại ở Hy Lạp thời cổ.

Mác nhận xét “Thần thoại Aicập không bao giờ có thể là miếng đất làm nảy sinh ra nghệ
thuật Hy Lạp”. Như vậy ngay cả trong phạm vi của thế giới cổ đại, ở nơi khác đã có sự phát
triển của những hình thái cụ thể xác định của những mối quan hệ xã hội, để trên cơ sở đó
xuất hiện những sáng tác nghệ thuật với những kiểu mẫu nhân đạo, cao cả, mà xét về tư
duy nghệ thuật là khác so với trí tưởng tượng dân gian cổ Hy Lạp.

Ở một lời chú thích cho cuốn “Tư bản”, Mác viết: “Việc phân tích tìm các nhân tố bên
trong của những khái niệm tôn giáo bí ẩn” (Phơbách cũng có khả năng làm việc này) còn dễ
dàng hơn nhiều so với việc phân tích “những mối quan hệ nhất định của đời sống thực tế”
như phương pháp duy vật của Mác đòi hỏi. Mặc dù không cần sự cố gắng nào, nhân tố ấy
vẫn có thể được các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa tìm thấy trong bất kỳ quan niệm nào
của con người. Song họ cũng không thể giải thích được vì sao những khái niệm nào (dưới
hình thức thần bí) ở thời đại lịch sử này lại có đặc điểm này mà ở thời đại khác thì những
đặc điểm khác, hoặc vì sao những hình tượng do cuộc sống thực tế, trần gian sinh ra lại có
được vị trí trong những quan niệm tôn giáo.

Chỉ phân tích những mối quan hệ của bản thân cuộc sống hiện thực (chứ không phải là
phân tích một số khái niệm tôn giáo và tư tưởng nói chung) mới có khả năng giải thích được
nội dung và hình thức của hệ tư tưởng trong một thời đại nhất định.

Những mối quan hệ xã hội của mỗi thời đại lịch sử là nguyên nhân quyết định tính chất
phù hợp độc đáo, không lặp lại trong hệ thống quan hệ xã hội cũng như các hệ thống tư
tưởng thẩm mỹ và sáng tạo nghệ thuật của thời đại đó.

Tuy nhiên, ở đây không chỉ là vấn đề lý tưởng thẩm mỹ và sự sáng tạo nghệ thuật của mỗi

thời đại gắn bó với “những hình thái phát triển xã hội nhất định”. Mác và Ăngghen đã xác
định chắc chắn rằng: Bản chất và khuynh hướng của sáng tạo nghệ thuật trong một thời đại
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nhất định không chỉ phụ thuộc vào bản chất của những mối quan hệ trong thời đại ấy, mà
còn phụ thuộc vào phạm vi rộng rãi của khả năng nở rộ của sáng tạo nghệ thuật mà thời đại
ấy cho phép. Tính chất hòa hợp hay đối kháng của các mối quan hệ, mức độ cao hay thấp
của sự phát triển những mâu thuẫn về kinh tế và giai cấp, tính chất của những mâu thuẫn
ấy, những khả năng lịch sử tồn tại trong hệ thống những quan hệ xã hội nào đó đối với việc
phát triển cá nhân con người, theo quan điểm của quần chúng lao động và những điều kiện
kinh tế - xã hội của đời sống của họ trong một hệ thống sản xuất nhất định - tất cả những
điều kiện ấy của đời sống xã hội cũng có một ý nghĩa quyết định đối với nghệ thuật, xác
định tính chất và khuynh hướng phát triển nghệ thuật trong một thời đại nhất định. Đó là
lý do tại sao mà trong cả phần “Khái luận” cho “Những bản thảo kinh tế 1857 - 1858”, Mác
đã nhấn mạnh rằng sự nở rộ của nghệ thuật và sự phát triển cơ sở vật chất xã hội “tuyệt
nhiên không nằm trong mối tương quan với nhau”.

Một hệ thống quan hệ như thế nào đó, dù đã tạo điều kiện cho nghệ thuật phát triển, làm
cho sự sáng tạo nghệ thuật thời đại ấy có thể được phát triển theo phương hướng nào đó,
những hình thức và thể loại nào đó được đưa lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực văn học nghệ
thuật của một thời kỳ, tất cả điều đó được quyết định không chỉ bởi trình độ phát triển sản
xuất vật chất trong một thời đại nhất định, mà trước hết chúng vẫn phụ thuộc vào đặc điểm
cụ thể của các mối quan hệ xã hội vốn có - quan hệ giai cấp hay phi giai cấp, đối kháng hay
không đối kháng, hữu nghị hay thù địch với người lao động.

Trong “Lý luận về giá trị thặng dư”, Mác phê bình những quan điểm của nhà kinh tế học

đầu thế kỷ XIX A. Storkhơ. Ông ta cho rằng, mối quan hệ giữa trình độ phát triển sản xuất
vật chất và tinh thần suốt toàn bộ lịch sử từ xưa tới nay (trong mọi thời kỳ) đều không thay
đổi. Để nghiên cứu mối quan hệ thực tế giữa sự phát triển vật chất và phát triển văn hóa,
Mác viết, cần xem xét nền sản xuất vật chất không phải như là “một phạm trù rất chung,
tổng quát” mà phải nghiên cứu những hình thái lịch sử cụ thể của nó. “Dạng sản xuất tinh
thần phù hợp với phương thức sản xuất tư bản là khác so với dạng sản xuất tinh thần phù
hợp với phương thức sản xuất nô lệ, thời trung cổ hay phong kiến”. Nếu không nắm được
trong bản thân nền sản xuất vật chất một hình thái lịch sử đặc thù thì không thể hiểu được
những đặc điểm đặc biệt của sự sản xuất tinh thần phù hợp với nó.

Các nhà Khai sáng thế kỷ XVIII cho rằng quá trình phát triển lịch sử loài người là một

quá trình cứng nhắc, không liên tục của “lý tính”. Đối lập với quan điểm đó, Mác và Ăngghen
đã giải thích rằng mặc dù sự phát triển lịch sử của loài người trong quá khứ đã được hoàn
thiện theo hướng đi lên và có tính chất tiến bộ, thì trong những phạm vi lịch sử của xã hội
có giai cấp đối kháng “khái niệm tiến bộ chỉ là tương đối”. Bởi vì, cùng với sự phát triển của
sản xuất và mức độ phát triển văn hóa trong xã hội ấy, ách áp bức giai cấp, sự bóc lột nhân
dân lao động về tinh thần và vật chất cũng ngày càng tăng.

Như những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác đã chứng minh, tính chất đối kháng và sự phát
triển không đều trong xã hội có giai cấp là kết quả tất yếu của “tính chất đối kháng của sự
tiến bộ có tính chất thực tiễn” vốn có của toàn bộ lịch sử giai đoạn trước. Sự thiếu cân đối
giữa phát triển nghệ thuật và phát triển xã hội nói chung trong xã hội đó là hậu quả tất yếu
từ khi xuất hiện các giai cấp.

Khi nói về toàn bộ lịch sử của xã hội có giai cấp đối kháng ngày trước, Ăngghen viết:
“Lịch sử tàn khốc nhất kéo bánh xe chiến thắng của mình qua hàng đống xác chết không chỉ
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trong thời chiến tranh mà còn cả trong thời kỳ phát triển kinh tế thế giới”. Tính chất tàn
khốc đó thù địch với cá nhân con người và với quyền lợi của người lao động, tính chất của
những mối quan hệ xã hội trong xã hội có giai cấp không thể không ảnh hưởng tới số phận
của sự sáng tạo nghệ thuật trong thời kỳ “tiền lịch sử” của nhân loại.

Trong “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước” khi khái quát những quan điểm

của L. Mócgan, Ăngghen phân tích: “Đối lập với thời đại dã man, nền văn minh coi như là
thời kỳ của công nghiệp (với nghĩa vốn có của từ này) và của nghệ thuật”. Đến cả những
phương tiện tàn khốc, thô bạo mà nền văn minh sử dụng, cũng đóng vai trò tiến bộ nhất
định đối với sự phát triển văn hóa thời kỳ ấy. “Như vậy thì ta không nên phủ nhận sự thật
là con người nguyên thủy vốn là thú, và họ cần đến những phương tiện dã man hầu như rất
hoang dại để thoát ra khỏi tình trạng man rợ, để tự mình phát triển”. Xét từ quan điểm đó,
sự xuất hiện chế độ nô lệ cổ xưa là một bước lớn đầu tiên. Chỉ trên cơ sở của chế độ nô lệ cổ
đại, sự phân công lao động mới có thể được phát triển trong phạm vi đáng kể tạo nên điều
kiện cần thiết cho sự nở rộ nghệ thuật thời cổ. “Nếu không có chế độ nô lệ thì không thể có
nhà nước Hy Lạp, nghệ thuật Hy Lạp và khoa học Hy Lạp, không có chế độ nô lệ thì không
có đế quốc Lamã. Và nếu như không có cái nền tảng của nhà nước Hy Lạp và Lamã dựa

trên đó thì có thể không có cả châu Âu đương thời. Với ý nghĩa này, chúng ta thẳng thắn
nói rằng không có chế độ nô lệ cổ đại thì cũng không thể có chủ nghĩa xã hội hiện nay”.

Trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo, phân công lao động vẫn còn mâu thuẫn với phân
công xã hội ở các giai cấp đối kháng. Sự phân công ấy là tất yếu. “...Chừng nào lao động
loài người còn đạt hiệu suất thấp, chỉ nên tạo sự dư thừa rất ít ỏi bằng những phương tiện
hạn chế, thì cho đến khi các lực lượng sản xuất phát triển, tầm trao đổi mở rộng, quốc gia
và quyền lực rồi sự sáng tạo nghệ thuật và khoa học phát triển, tất cả những cái đó chỉ có
được nhờ sự phân công lao động triệt để trong toàn bộ các lớp người, mà số đông thì làm
lao động vật chất đơn giản, còn một số ít người lại có đặc quyền điều khiển các công việc,
tiến hành buôn bán, tổ chức nhà nước và làm nghệ thuật”.

Như vậy, sự xuất hiện giai cấp trong quá khứ là tất yếu, nó đóng vai trò tích cực trong
lịch sử. Nhưng, sự tiến bộ này, theo quan điểm lịch sử chung cũng như theo quan điểm phát

triển nghệ thuật, vẫn mang tính chất mâu thuẫn sâu sắc, mà khởi đầu, Ăngghen đã nhận
xét: “...nền văn minh đã giải quyết được những việc mà xã hội thị tộc cổ đại chưa đạt được
dù chỉ ở mức độ thấp nhất. Nhưng, khi đạt được những việc đó, ở con người, có sự nhảy vọt
và phát triển cao về dục vọng thấp hèn và những thú đam mê, điều đó làm tổn hại đến cả
những tư chất khác của con người”. Chính quyền lực của chế độ thị tộc “đã bị bẻ gãy bởi
những ảnh hưởng đã trực tiếp làm nên sự sa sút so với trình độ đạo đức tinh thần của xã hội
thị tộc cũ”. “Ngay từ ngày đầu xuất hiện, và cho đến ngày nay, lòng tham lam thấp hèn vẫn
là lực lượng thúc đẩy nền văn minh. Nếu như, trong nền tảng của xã hội này, khi khoa học
ngày càng phát triển, các giai đoạn phồn vinh của nghệ thuật ngày càng nhiều, mà không
có điều đó thì không thể có toàn bộ những thành tựu của thời đại chúng ta trong lĩnh vực
tích lũy của cải”.

Sự tiến bộ của quá trình phát triển nghệ thuật trong xã hội có giai cấp đối kháng tất yếu
phản ánh được những mâu thuẫn chung vốn có của xã hội ấy. Khi sự phân chia xã hội thành
giai cấp áp bức và người bị áp bức là hậu quả tất yếu của sự phân công lao động trong lịch
sử quá khứ, thì trình độ phân công lao động lại là tiền đề lịch sử cho sự phát triển tinh thần
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và nghệ thuật của cá nhân. Nhưng sau khi đã nắm quyền lực, các giai cấp thống trị không
bao giờ bỏ lỡ cơ hội củng cố địa vị của mình và chuyển việc thống trị xã hội thành việc bóc
lột quần chúng. Mối mâu thuẫn này là bản chất ở các trình độ khác nhau của thời đại văn
minh mà đỉnh cao là xã hội tư bản.

Mác viết: “Tình trạng xã hội mà trong đó đại bộ phận người sản xuất buộc phải hạn chế
nhiều hay ít, thậm chí đến mức tối thiểu nhu cầu của mình, tình trạng ấy có vị trí trong nền
sản xuất cổ đại và đã xây nên chế độ nô lệ, nó cũng có vị trí trong phương thức sản xuất tư
bản chủ nghĩa. Nhưng thời cổ, người ta không nghĩ ra được cái gì để chuyển sản phẩm thặng
dư thành tư bản... Họ biến một phần quan trọng trong sản phẩm thặng dư thành chi phí
không tái sản xuất được vào tác phẩm nghệ thuật, vào các công trình tôn giáo và xã hội”.
Đối lập với xã hội cổ đại và phong kiến, nguyên tắc của sản xuất tư bản được nêu ra là: a)
không phải sản xuất vì nhu cầu mà sản xuất vì sản xuất, b) quá trình lao động phụ thuộc
quá trình tích lũy giá trị thặng dư. Thời kỳ tư bản chủ nghĩa của lịch sử nhân loại đã thực
hiện công việc có tính sáng tạo của mình chỉ bằng cách thu lợi kếch xù trên sức mạnh vật
chất và tinh thần của con người. Bên cạnh sự phồn thịnh chưa từng thấy của của cải vật
chất, trước hết là sự bần cùng bị che dấu và sự sa sút về tinh thần. Ngoài ra, không có cái
gì của sản xuất tư bản và của sự đổi chác là cao quý nhất và có quyền lực trong xã hội tư

bản. “Việc tiêu diệt chế độ nô lệ phong kiến, Ăngghen viết năm 1844, làm cho đồng tiền mặt
thành mối liên hệ duy nhất giữa con người. Sở hữu là nguồn gốc tự nhiên, không ý thức - đối
lập với cái nguồn gốc có ý thức, nguồn gốc loài người - được nhà nước phong kiến đặt ra, và
đồng tiền xa lạ, một khái niệm trừu tượng, trống rỗng của sự sở hữu được đưa lên vị trí thế
giới. Con người trở thành nô lệ của con người và trở thành nô lệ của đồ vật. Các mối quan
hệ của con người bị bóp méo. Sự nô dịch thế giới của thương mại hiện đại - là một món hàng
tổng hợp, có quy luật, hoàn chỉnh - mang đặc điểm vô nhân đạo hơn và bao trùm hơn so với
quyền của chủ nô trong chế độ nô lệ”.

Đối với tên tư sản, “chỉ một mối quan hệ có ý nghĩa độc lập là mối quan hệ bóc lột; tất
cả những gì của mối quan hệ khác tồn tại đối với hắn ta cũng chỉ được tập trung hướng về
mối quan hệ duy nhất này, kể cả nơi hắn ta bắt gặp những mối liên hệ không hề liên quan
gì đến quan hệ bóc lột”. Sự thể hiện vật chất của lợi ích này là đồng tiền đại diện cho giá trị
của mọi đồ vật, của con người và những mối quan hệ xã hội.

Bản chất đặc thù của xã hội tư sản - cái xã hội mà trong đó, giá trị đổi chác sản phẩm quy
định giá trị nhu cầu, sản xuất quy định nhu cầu và quá trình tích lũy của nhà tư bản - trong
quá trình lao động xã hội, như Mác nhận định, là hình thức đặc thù của mối quan hệ xã hội
tư sản đối với nghệ thuật. “...Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa - khi nhận định về một trong
những luận điểm trung tâm của mĩ học mác xít, Mác viết - thù địch với các ngành quen
thuộc của sản xuất tinh thần, thí dụ nghệ thuật và thi ca. Bỏ qua điều ấy, có hể đi tới những
ảo tưởng như của người Pháp thế kỷ XVIII, các ảo tưởng mà Lécxing đã chế giễu một cách
vui vẻ. Chúng ta đã đi xa hơn người xưa, vậy tại sao chúng ta không thể xây dựng được thi
ca của mình? Và thế là, thay vào chỗ của Iliát, xuất hiện Henriat”.

Như trên, chúng ta thấy rằng, nhiều nhà tư tưởng tiến bộ cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ
XIX thời trước Mác, đã cảm thấy rõ ràng ít hay nhiều sự thù địch của xã hội đối với nghệ
thuật và thi ca. Những ước đoán thiên tài về đặc điểm có tính chất đối kháng của sự phát
triển nghệ thuật trong những điều kiện của nền văn minh tư sản có thể tìm thấy ở Vikô và
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Giêrgen, Sile và Hêghen, Bandắc, Gherxen và Tsecnưsepxki. Song, những ước đoán ấy của
họ vẫn chỉ là những ước đoán thiên tài. Chừng nào các quy luật kinh tế về phương thức sản
xuất tư bản chưa được nghiên cứu, thì bản chất thực sự của những quy luật này cũng chưa
được nắm vững một cách khoa học. Công lao vĩ đại này là thuộc về Mác. Chỉ có học thuyết
của Mác mới giải thích được những quy luật kinh tế của sự phát triển xã hội tư sản, làm
sáng tỏ sự khác biệt của những quy luật này với các quy luật của mọi hình thái kinh tế - xã
hội khác, do đó, nó là cơ sở khoa học cần thiết để hiểu hình thái đặc thù của mối quan hệ
xã hội tư sản với nghệ thuật và thi ca.

Mác đã chỉ ra một cách thiên tài rằng, sự thù địch của chủ nghĩa tư bản đối với nghệ
thuật và thi ca - sự thể hiện không thể tránh khỏi của ý chí “tinh thần thế giới” hay của
những lực lượng huyền bí khác, của những quyền lực mà con người không với tới. Đồng thời,
sự thù địch của chủ nghĩa tư bản đối với nghệ thuật, như Mác hiểu, tuyệt nhiên không phải
là hiện tượng ít hay nhiều ngẫu nhiên mà do sự tổ chức của nền kinh tế tư bản mà ra.

Như Mác đã giải thích lần đầu với sự chính xác khoa học, sự thù địch của nền sản xuất tư
bản chủ nghĩa đối với nghệ thuật và thi ca không tách rời chính bản chất của phương thức
sản xuất tư bản chủ nghĩa, nó tồn tại và sẽ tồn tại trong xã hội tư sản đến khi nào bản thân
xã hội này vẫn còn tồn tại. Sự thù địch của chủ nghĩa tư bản đối với nghệ thuật không thể
mất đi nếu không có sự tan rã của chủ nghĩa tư bản và không có sự thay thế nó bằng chủ
nghĩa xã hội.

Những nguyên nhân của sự thù địch giữa sản xuất tư bản và nghệ thuật, thi ca được
Mác nghiên cứu toàn diện trong các công trình về kinh tế của ông, từ “Những bản thảo kinh
tế - triết học 1844”, đến “Tư bản” và “Lý luận về giá trị thặng dư”. Qua những kết luận có
tính chất cơ sở này, Mác đã đi tới quá trình nghiên cứu vấn đề quan trọng nhất này của mĩ
học mác xít. Có thể tóm tắt sơ lược như sau:

1. Trong thế giới cổ xưa, con người xuất hiện như “trung tâm của sản xuất”. Ngược lại,
trong xã hội tư bản, “sản xuất xuất hiện như là mục đích của con người, còn sự làm giàu
như là mục đích của sản xuất”. Cho nên “trong xã hội tư sản, vị tướng quân hay ông
chủ ngân hàng đều đóng vai trò lớn lao, còn nếu đơn thuần là con người bình thường thì
chỉ đóng vai trò nhỏ bé”. Việc đưa con người làm vật hy sinh trong quá trình tích luỹ
tư bản không chỉ là việc bắt nhân dân lao động phải chịu đói khát và cảnh bần cùng,
bị nô dịch về tinh thần và vật chất, mà còn đưa tới sự tha hóa toàn diện chính những
chủ nhân tư sản, ở họ, thứ tình cảm thô bỉ, “tình cảm sở hữu” trở thành trụ cột của tất
cả các tình cảm vật chất và tinh thần.

Nền sản xuất tư bản “với trình độ cao hơn mọi phương thức sản xuất nào khác, là sự
lãng phí nhân công lao động trực tiếp, lãng phí không chỉ thể lực, máu, mồ hôi là còn
cả thần kinh. Chỉ trả bằng giá của sự lãng phí vô cùng về sức lực của cá nhân riêng lẻ,
sự phát triển của loài người mới được duy trì và tồn tại trong thời đại lịch sử này”. Xã
hội tư bản làm cho què quặt, phá huỷ, làm hư hỏng con người xã hội mà con người ấy
lại là nguồn nhựa sống của văn học nghệ thuật. “Hình như trong một chừng mực nào
đó, trong khi con người chinh phục được thiên nhiên, thì con người lại trở thành nô lệ

cho những người khác hoặc là nô lệ cho sự thấp hèn của cá nhân mình”. Ở nước Anh
tư bản, Mác viết năm 1862, “sự phân chia giai cấp sâu sắc, sự phân công lao động đặc
biệt xa cách đã dẫn đến sự đơn điệu của các tính cách, đến nỗi Sêchxpia không nhận
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ra cả những đồng bào của mình. Những khác biệt không chỉ tiêu biểu cho những cá
nhân riêng lẻ mà còn cho cả “nghề nghiệp” và giai cấp của họ. Nếu quên mất bản tính

nghề nghiệp và quên chú ý tới đời sống hàng ngày thì một ngài “Ănglê đáng kính” giống
người khác biệt chừng nào, ngay đến Lépnít cũng chắc gì có thể khám phá được giữa
họ có gì đặc biệt khác nhau. Tính độc đáo cá nhân đáng chú ý bị gạt khỏi phạm vi xã
hội - chính trị và chỉ bộc lộ qua những điều nhố nhăng, cầu kỳ của cuộc đời riêng lẻ...”.

2. Trong sản xuất tư bản, tiêu chuẩn cơ bản để định giá trị đồ vật không phải ở giá trị
nhu cầu, ở thuộc tính bản chất và khả năng đáp ứng nhu cầu con người của chúng, mà

giá trị trao đổi của chúng là ở sự đổi chác hoặc là nguồn gốc khai thác lợi nhuận. Ở
đây, quan điểm số lượng thống trị quan điểm chất lượng. Mối quan hệ thô lỗ, ngu xuẩn
thống trị những mối quan hệ thẩm mỹ đối với đồ vật. Không phải nội dung đặc trưng
và thuộc tính của đối tượng - bông hoa, màu sắc, vẻ đẹp, sự hài hòa của nó - (theo quan
điểm sở hữu tư bản, chúng không hề khác nhau), mà là khả năng của nó khi đưa ra thị
trường với tư cách là hàng hóa, phục vụ cho việc đem lại lợi nhuận. “Trong xã hội tư
sản hiện nay, tất cả các mối quan hệ, về thực tế, chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ tiền
tệ - thương mại trừu tượng”.

3. Như Mác xác định, không chỉ đối tượng của nghệ thuật, mà cả quan điểm của nghệ sĩ,
cả mối quan hệ xã hội đối với nghệ thuật đều phụ thuộc vào đặc điểm của các hệ thống
cụ thể, phức tạp của quan hệ xã hội thời đại này hay khác.

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, lao động trừu tượng là loại lao động có nguồn gốc tạo
nên giá trị, ngự trị trên lao động cụ thể, thứ lao động như là phương tiện làm thỏa mãn
mọi nhu cầu của con người. Quy luật chung này của sản xuất tư bản - hàng hóa lan
truyền cả đến lao động của nhà văn và nghệ sĩ. Nếu trong các hình thái tiền tư bản của
xã hội, nhà văn và nghệ sĩ có được uy tín thì trong xã hội tư sản, họ lặng lẽ rơi vào
tình trạng của sản xuất hàng hóa thông thường, và một số không ít rơi vào tình cảnh
giống với tình cảnh làm thuê của công nhân, mà lao động của họ được nhà tư bản coi
là lao động sản xuất ra của cải trong điều kiện lao động này mang lại lợi nhuận cho
họ. “...Ngay đến cả các trạng thái cao của sản xuất tinh thần cũng chỉ được thừa nhận
và được “tha thứ” dưới con mắt của nhà tư sản, khi nó chứng minh được một cách giả
tạo là đã sản xuất trực tiếp của cải vật chất. Nhà văn là người sản xuất không phải vì
sản xuất ra tư tưởng mà vì đã làm giàu thêm cho tên chủ xuất bản đã in các tuyển tập
của nhà văn, tức là nhà văn sản xuất với tư cách là người làm thuê cho nhà tư bản ấy”.
Cũng như “theo mối quan hệ với công chúng thì người diễn viên múa biểu diễn như một
nghệ sĩ, nhưng đối với ông bầu của mình thì anh ta đang làm một công việc sản xuất”
nhằm tăng tư bản của ông bầu và mang đến cho ông ta lợi nhuận.

4. Trong thời đại tư bản chủ nghĩa, việc chà đạp lên tài năng của “đám quần chúng đông
đảo” đã đạt đến đỉnh cao so với tất cả các thời đại của các xã hội có giai cấp đối kháng.
Nghệ thuật có tính chuyên nghiệp ngày càng đạt trình độ cao đã tách khỏi nền nghệ
thuật của nhân dân vốn là cơ sở nuôi dưỡng nó trong thời gian trước kia. Nghề thủ công
trong thời đại xã hội cổ xưa gần gũi với nghệ thuật, có đặc điểm nghệ thuật hoặc bán
nghệ thuật, đến chủ nghĩa tư bản đã nhường chỗ cho lao động kỹ thuật hoàn thiện, đơn
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điệu của công việc làm thuê, không còn chỗ để thể hiện những khả năng cá nhân và
không mang đến cho họ “sự thỏa mãn” về tinh thần.

5. Sự giản dị, trong sáng của quan hệ xã hội, đặc tính vốn có của hình thái xã hội tiền tư
bản chủ nghĩa, sự cân đối tương đối của các quy luật sở hữu hàng hóa giản đơn, đã được
thay thế bằng hình thức phức tạp, đa dạng hơn, đồng thời trừu tượng hơn, trong xã
hội tư bản. Thoát khỏi ý thức của chính các thành viên xã hội, bởi những hình thức tự
nhiên, tự phát của mối quan hệ xã hội, mối quan hệ này mang theo tình trạng mất cân
đối ngày càng tăng của sự phát triển kinh tế và xã hội. Những biến động và sự thống
trị mù quáng của những lực lượng sở hữu đối với con người, đều thể hiện ở sự “sùng bái
hàng hóa”. Mác đã phân tích trong “Tư bản”, có những hiện tượng mà bản chất là ở chỗ
mối quan hệ xã hội của mọi người thể hiện trong ý thức của họ thành ra mối quan hệ
đồ vật với nhau. Hình thức quan hệ xã hội trừu tượng này không được nghệ sĩ thể hiện
trong những hình tượng nghệ thuật có tính chất uyển chuyển, rõ nét, “...Các cơ cấu sản
xuất xã hội thời cổ - Mác viết - đơn giản và rõ ràng hơn nhiều so với cơ cấu sản xuất
tư bản, nhưng các cơ cấu ấy hoặc là dựa trên cơ sở của sự chưa chín muồi của từng cá
nhân con người mà con người ấy không rời khỏi cuống rau của các mối liên hệ dòng họ
thống nhất so với những người khác, hoặc là dựa trên những mối quan hệ trực tiếp của
sự thống trị và khống chế”. Đối lập với xã hội tư sản, trong xã hội cộng sản “các mối
quan hệ đời sống thực tế hàng ngày của nhiều người thể hiện trong những mối quan hệ
trong sáng và hợp lý của họ giữa con người và thiên nhiên”.

Những đặc điểm trong phương thức sản xuất tư bản liệt kê ở trên và được Mác nghiên
cứu, chỉ ra một cách khoa học, là điều kiện tạo nên sự phát triển không đều, mất cân đối
của nghệ thuật nói chung và các lĩnh vực riêng biệt của nó trong thời đại tư bản chủ nghĩa.
Các đặc điểm ấy không chỉ giải thích vì sao trong chủ nghĩa tư bản, như Mác nhận thấy,
không tồn tại và không khi nào có thể tồn tại “sự tương ứng” giữa trình độ phát triển nghệ
thuật (cả các lĩnh vực khác của nó) và sự phát triển kinh tế, mà còn giải thích vì sao các
ngành và các mặt riêng biệt của nghệ thuật có thể đạt đến sự phồn vinh ở “trình độ xã hội
kém phát triển”, trước khi xuất hiện sản xuất tư bản chủ nghĩa hoặc thuộc thời kỳ rất xa

xưa. Mác và Ăngghen đã coi rằng, nghệ thuật trường ca thời cổ Hy Lạp và các vở kịch của
Sêchxpia, thậm chí cả nghệ thuật tạo hình và kiến thức thời đại Phục Hưng là những thí dụ
về sự phồn thịnh của nghệ thuật thời kỳ tiền tư bản hoặc giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư
bản, mà nhờ sự phồn thịnh đó, những kiểu mẫu được tạo ra ở thời kỳ này đã tiếp tục ở thế
hệ sau “với những mối quan hệ nhất định trở thành chuẩn mực và những hình tượng mẫu
mực và không thể nào có được nữa”.

Khi giải thích vì sao nghệ thuật cổ Hy Lạp lại có thể tạo nên “những mẫu mực và những
hình tượng không khi nào có được nữa” trong nhãn quan của các thế hệ kế tiếp, mặc dù nó
xuất hiện ở một trình độ xã hội kém phát triển, Mác đã nêu ra rằng trình độ kém phát triển
này lại đồng thời là “thời kỳ thơ ấu của xã hội loài người”, mà ở Hy Lạp, lại là “một xã hội
phát triển tuyệt vời nhất”. Chế độ xã hội của những người Hy Lạp cổ đại là “thời thơ ấu của
xã hội loài người”, điều đó không chỉ có nghĩa đó là thời kỳ phát triển thấp của sản xuất và
văn hóa, mà còn có nghĩa là những mâu thuẫn và đối kháng giai cấp vốn có của mọi thời đại
văn minh và đạt tới trình độ phát triển cao trong chủ nghĩa tư bản, những mâu thuẫn ấy ở
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thời cổ đại, chỉ vừa mới nảy sinh, vừa mới trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên. Đó là lý
do trong nhà nước Hy Lạp cổ đại, ở trình độ thấp của phát triển nghệ thuật đã có thể xây

dựng được “hình thái cổ điển” của thi ca, mà sự xuất hiện, như sau này Mác và Ăngghen đã
chỉ ra, gắn bó về mặt lịch sử với thời đại của các loại hình dân chủ, cho nên hình thái đó
cũng không thể được sáng tạo trong những điều kiện của xã hội có giai cấp sau này.

Để hiểu được ý nghĩa của ý kiến về “tuổi ấu thơ của nhân loại” của Mác, cần chú ý so

sánh các thời kỳ khác nhau của lịch sử loài người với các thời gian tương đồng. Ý kiến này
không chỉ có ở Mác. Chúng ta có thể tìm thấy việc so sánh các dân tộc thời cổ, và đặc biệt
người Hy Lạp cổ với trẻ em, từ thế kỷ XVIII ở Ghêđen, G. Phorxter, Sile và thế kỷ XIX ở
Xanh Ximông, Biêlinxki, Phơbách. Hơn nữa, ở mỗi một nhà tư tưởng được nhắc đến, việc
so sánh đều mang những màu sắc khác nhau. Nhưng ở Mác, công thức ẩn dụ truyền thống
này không phải là công thức nên thơ có tính chất quy ước, mà còn chứa đựng một nội dung
xã hội - lịch sử cụ thể, hoàn toàn hiện thực, sâu sắc, mà nội dung ấy, bất kỳ một vị tiền bối
nào trước Mác cũng chưa đề cập đến được.

Trong “Lý luận về giá trị thặng dư” Mác giải thích rằng dưới “những hình thức ấu thơ của
xã hội, là những hình thức lịch sử - cụ thể của nó", và “sự thống nhất đầu tiên giữa người lao
động và điều kiện lao động là cơ sở cho xã hội ấy”. Như Mác đã nêu, tính thống nhất này có
hai hình thức cơ bản đã gặp nhau trong xã hội loài người “công xã (cộng sản nguyên thủy)”
và “nghề nông tiểu gia đình (những nghề có liên quan tới kỹ nghệ gia đình)”. Hai hình thức
này cũng cần phải hiểu là “những hình thức sơ khai của xã hội”.

Như vậy, ý nghĩa của luận điểm “tuổi thơ ấu của nhân loại” ở Mác không trùng với nội
dung không xác định và rộng rãi như các nhà tư tưởng khác, trước hoặc cùng thời với Mác
đã nêu ra. “Tuổi thơ ấu của nhân loại”, đối với Mác, gắn liền với những hình thái cụ thể nhất
định của những mối quan hệ sản xuất xã hội, không tách rời với cơ sở vật chất nhất định
này. Cách giải thích mới mẻ có tính chất duy vật lịch sử này đã phân biệt một cách nguyên
tắc quan điểm của Mác với tư tưởng của tất cả các bậc tiền bối của ông.

“Sự thống nhất đầu tiên giữa người lao động và các điều kiện của lao động” - theo luận
điểm của Mác - đó là cơ sở lịch sử của sự phồn thịnh về nghệ thuật trong thế giới cổ đại và
trong thời kỳ nghệ thuật phát triển cao (thí dụ thời Phục Hưng). Trên cơ sở xã hội “kém
phát triển” này, ở nhà nước Hy Lạp cổ đại và những thời kỳ muộn hơn: nói riêng, trong thời
đại của Sêchxpia - xuất hiện những quá trình văn hóa và lịch sử xã hội, tạo nên trường ca
Hôme và bi kịch Sêchxpia. Những hình thức “đầu tiên” “chưa chín muồi” tương tự của sự
thống nhất giữa người thợ và các phương tiện sản xuất không được phục hồi về mặt lịch sử
trong trình độ cao hơn của sự phát triển xã hội, mà hình như đã có những người ngây thơ
mơ ước về sự phục hồi những hình thức ấy. Cả “công xã”, cả “nghề nông tiểu gia đình” (gắn
bó với nghề thủ công và kỹ nghệ gia đình), đều thuộc về “những hình thức ấu thơ” của xã
hội, nên “ít nhiều có ích đối với việc phát triển lao động như lao động xã hội và làm tăng
sức sản xuất của lao động xã hội. Do đó, tất nhiên có sự phân tách, không phù hợp, đối lập
giữa lao động và sự tư hữu. Chính hình thức tột cùng của sự không phù hợp này, trong đó,
sức sản xuất của lao động xã hội đồng thời phát triển mạnh mẽ nhất, là hình thức tư bản.
Sự thống nhất đầu tiên ấy sẽ được phục hồi chỉ trên một cơ sở vật chất nhất định tương ứng
với nền sản xuất tư bản và chỉ nhờ vào các cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và toàn
bộ xã hội”.
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Như vậy, đồng thời khẳng định rằng chủ nghĩa tư bản cản trở sự phát triển tự do của

nghệ thuật và thi ca, Mác và Ăngghen tuyệt nhiên không đồng tình với những nhà phê bình
tiểu thuyết tình cảm tư sản chủ nghĩa, là những người khi nguyền rủa cái thế giới tư sản
tầm thường ở thời đại họ lại thở dài và mơ ước quay ngược bánh xe lịch sử để trở về với
“cái thời kỳ già cỗi tốt lành”. Đối lập với những nhà phê bình tiểu tư sản lãng mạn, Mác và

Ăngghen đã chỉ ra rằng xã hội tư sản là một bước tiến lớn so với xã hội cổ đại hoặc phong
kiến. Chỉ chủ nghĩa tư bản mới thực hiện được cuộc cải tạo cách mạng trong toàn bộ cơ cấu
sản xuất, khi thay thế hệ thống lao động của các hoạt động sản xuất nhỏ, phân tán, bằng
tổ chức rộng rãi lớn của quy mô xã hội và nhờ đó, mở đường cho lực lượng sản xuất, khoa
học, kỹ thuật của xã hội phát triển mạnh mẽ. Nhưng, so sánh vị trí của người chủ nông dân
nhỏ, phân tán và nghề thủ công trung cổ với sản xuất xã hội có tổ chức, rộng lớn trên cơ sở
áp dụng thường xuyên những thành tựu của khoa học kỹ thuật, thì thấy xã hội tư bản đã
đi đến đỉnh cao của toàn bộ những mâu thuẫn trong hình thức xã hội trước kia. Bên cạnh
tính chất xã hội hóa sản xuất, nó đã tạo ra chế độ sở hữu cá nhân tư bản đối với phương
tiện sản xuất, chế độ chiếm hữu cá nhân các sản phẩm của lao động xã hội vốn là kết quả
của lao động tập thể.

Sự phát triển không đều của sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần, của công nghiệp và
nghệ thuật, mâu thuẫn giữa khả năng văn hóa rộng lớn và sự bần cùng về tinh thần trong
thực tế, là tất yếu trong xã hội tư bản, phản ánh mâu thuẫn trung tâm của toàn bộ phương
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa đặc điểm xã hội của sản xuất và hình thức

cá nhân của sự chiếm hữu. Mác và Ăngghen đã viết trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”:
“Chính giai cấp tư sản là giai cấp đầu tiên cho chúng ta thấy hoạt động của loài người có khả
năng đến mức nào: nó đã tạo những kỳ quan khác hẳn, những kim tự tháp Ai Cập, những
cầu dẫn nước Lamã, những nhà thờ kiểu Gôtích, nó đã tiến hành những cuộc viễn chinh
khác hẳn những cuộc xâm lược và chiến tranh thập tự”. Phương thức sản xuất tư bản, lần
đầu tiên trong lịch sử loài người, đã xây dựng nền sản xuất xã hội theo đặc điểm của nó, có
tổ chức với những quy mô lớn, tạo nên sự phát triển và thay đổi thường xuyên của các công
cụ và các phương thức sản xuất, là điều kiện cần thiết của sự tồn tại xã hội. Nhưng đồng
thời, sau khi tạo nên những tiền đề cho việc phát triển chưa từng thấy trong những thời đại
trước kia của lực lượng sản xuất, của khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất tư bản đã
đưa mâu thuẫn trên đến giới hạn tột đỉnh, mà mâu thuẫn ấy thể hiện ở chỗ, với tư cách là
mục đích vận động duy nhất và kết quả mong muốn duy nhất, là toàn bộ sản xuất xã hội
lệ thuộc vào sự tổ chức và làm tăng lợi nhuận. Trong xã hội tư bản, việc tích lũy tư bản trở
thành mục đích vận động của toàn bộ sản xuất xã hội. Dựa theo quan hệ đối với mục đích
đó thì toàn bộ những mục đích khác đều có ý nghĩa thứ yếu và phi sản xuất. Vì vậy, sự phát
triển của công nghiệp, của trình độ bóc lột, của việc tích lũy tư bản và làm tăng sự bần cùng
của quần chúng lao động, sự tăng cường sản xuất vật chất và hạ thấp nền văn hóa văn minh
và sự suy đồi trong chủ nghĩa tư bản là tất yếu và có liên quan chặt chẽ với nhau.

Những mâu thuẫn chung của chủ nghĩa tư bản, trong đó phải kể đến sự thù địch của sản
xuất tư bản đối với nghệ thuật và thi ca, chỉ có thể bị tiêu diệt nhờ công cuộc cải tạo xã hội
chủ nghĩa, con đường cần thiết đối với xã hội đó là cách mạng vô sản và nền chuyên chính

vô sản - như Mác và Ăngghen xác định.
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Luận điểm của Mác về sự thù địch của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đối với
nghệ thuật và thi ca, không chỉ khơi lên một lần mà đôi lúc còn khơi gợi ở cả thời đại chúng
ta nhiều mối nghi ngờ và phản kháng trực diện.

Sự chống đối thường xuyên nhất đối với nhận xét trên của Mác, do những người đối địch
với Mác hoặc những người không thấu hiểu lý luận của Mác tiến hành, là vì ở chỗ trong chủ
nghĩa tư bản, văn học và nghệ thuật vẫn không ngừng phát triển. Có thể nói được chăng về
sự thù địch của chủ nghĩa tư bản đối với nghệ thuật, nếu trong thời đại tư bản chủ nghĩa ở
thế kỷ XIX và XX, khi chúng ta không chỉ được chứng kiến rất nhiều nhà văn, nghệ sĩ, nhạc
sĩ vĩ đại mà còn chứng kiến sự hưng thịnh của các thể loại, thậm chí cả sự xuất hiện các
lĩnh vực và các loại hình nghệ thuật mới, chưa từng có trong thời quá khứ và đem lại bước
tiến hiển nhiên theo quan điểm tiến bộ của toàn bộ văn hóa nhân loại? Phải chăng, ở thế
kỷ XIX và XX, trong những điều kiện của xã hội tư bản, Xtăngđan và Bandắc, Đíchken và
Tháccơrây, Đêlarua và Kyrbe, Bêthôven và Sôpanh, M. Tuên và R. Rôlăng không sáng tác
nữa? Phải chăng, ở thế kỷ XIX người ta không cảm xúc trước những tiểu thuyết hiện thực,
thơ ca dân gian, nhạc giao hưởng hoặc ôpêra thời hiện tại là những cái không thể thấy được
trong cả thời kỳ phồn thịnh nhất của quá khứ?

Và phải chăng, sự xuất hiện của điện ảnh nghệ thuật đầu thế kỷ XX là tất yếu, nếu sự
phát triển của khoa học và kỹ thuật chỉ có được nhờ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản?
Chẳng lẽ tất cả những sự kiện này lại là bằng chứng cho học thuyết của Mác về sự thù địch
của chủ nghĩa tư bản đối với nghệ thuật hay sao?

Các nhà “phê phán” chủ nghĩa Mác và những người theo chủ nghĩa xét lại đã đắc thắng
đặt câu hỏi ấy. Và chẳng lẽ, trong trường hợp này, những ý kiến của Mác về sự thù địch giữa
chủ nghĩa tư bản với nghệ thuật và thi ca lại là thiên kiến cổ lỗ và là kinh nghiệm bị bác bỏ
đối với sự phát triển lịch sử nghệ thuật và văn học thế kỷ XIX và XX hoặc là “lời lẽ ba hoa
tuyên truyền” hay sao?

Dễ dàng hiểu rằng, những lời phỉ báng và phản đối tương tự, được đưa ra chống lại tư
tưởng mĩ học mác xít chỉ chứng minh cho sự dốt nát khác thường và tính quá tự tin của

những ai đã đưa ra mọi điều phản đối này. Mác và Ăngghen cũng thừa biết không kém “các
nhà phê phán chủ nghĩa Mác hiện đại” rằng sự phát triển tiến bộ của văn học nghệ thuật
không hề bị ngừng lại mà còn tiếp tục phát triển trong thời đại tư bản chủ nghĩa. Hai ông
đánh giá cao không chỉ trường ca của Hôme hoặc bi kịch của Sêchxpia mà cả tiểu thuyết
hiện thực thế kỷ XIX, nghiên cứu không chỉ Xécvăngtéc mà còn nghiên cứu cả Bandắc.

Ăngghen ca ngợi Bairơn và Sêli, các nhà tiểu thuyết Nga, say mê cả Môpatxăng, Ibxen và
Anxengruberưi.

Luận điểm của chủ nghĩa Mác về sự thù địch của chủ nghĩa tư bản đối với nghệ thuật
không có nghĩa là thừa nhận trong chủ nghĩa tư bản nghệ thuật đứng lại hoặc ngừng phát
triển. Thừa nhận điều đó có nghĩa là khi phân tích sự phát triển văn học - nghệ thuật thời tư
bản chủ nghĩa, tất yếu phải nghiên cứu tính chất mâu thuẫn sâu sắc của sự phát triển này,
ngoài ra còn nghiên cứu cả những quy luật chung của sự tiến bộ về vật chất và tinh thần
trong chủ nghĩa tư bản. Khó có thể hiểu được bất kỳ điều gì trong chính sự phát triển văn
hóa - nghệ thuật ở xã hội tư bản, nếu không nghiên cứu sự thù địch đối với nghệ thuật và
thi ca vốn là bản chất của sản xuất tư bản, điều mà các nhà nghệ sĩ và các nhà tiểu thuyết
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thường cảm thấy hoặc rõ ràng hoặc không rõ ràng trong tác phẩm của mình, khi sáng tác
trong những điều kiện của chủ nghĩa tư bản. Tính thù địch ấy trong nhiều trường hợp là
khuynh hướng chính trong những sáng tác của họ, là sự độc đáo về thể loại và thi pháp của
sáng tác ấy, đối với họ, tính thù địch ấy, đôi khi, như Liphsít đã xác nhận một cách đúng
đắn, là đề tài trữ tình chính hoặc là đối tượng cơ bản của sự phản ánh tự sự.

“Sản xuất dựa trên cơ sở tư bản - Mác viết - tạo nên hệ thống khai thác chung những
đặc tính của thiên nhiên và con người, hệ thống những lợi ích chung, trong đó, nếu bỏ qua
“phạm vi sản xuất xã hội và sự đổi chác, thì không có cái gì là cao quý nhất và là chân lý
nhất”. Và đồng thời, nhà tư bản “còn có ảnh hưởng khai hóa vĩ đại”. “Sản xuất tư bản là
một trình độ xã hội, mà so với nó, toàn bộ sức sản xuất trước kia chỉ thể hiện sự phát triển
cục bộ và tính sùng bái tự nhiên của con người. Chỉ có thời nay, thiên nhiên mới trở thành
đối tượng và trở thành vật có ích đối với con người. Con người chấm dứt việc thừa nhận sức
mạnh độc lập của tự nhiên. Tri thức lý luận về những quy luật độc lập của tự nhiên vốn chỉ
là sự tinh khôn nhằm chinh phục thiên nhiên vì nhu cầu của con người, nay đã là đối tượng
của nhu cầu ấy và là phương tiện của sản xuất”. Nhà tư bản khắc phục những “thành kiến
và những chướng ngại có tính dân tộc”, “sự sùng bái thiên nhiên”, “sự thỏa mãn có tính chất
truyền thống trong khuôn khổ nhất định của những nhu cầu thực tại và việc hồi tưởng lại
hình ảnh cũ của cuộc sống”. “Nhà tư bản phá bỏ quan niệm về toàn bộ vấn đề này. Anh ta
dần dần làm cách mạng đối với chế độ cũ, anh ta đập tan tất cả những chướng ngại cản trở
sự phát triển các lực lượng sản xuất, cản trở sự mở rộng các nhu cầu, sự phong phú của sản
xuất, sự bóc lột và trao đổi lực lượng tinh thần và tự nhiên”.

Như vậy, sản xuất tư bản dẫn đến tình trạng thiên nhiên và con người biến thành đối
tượng bị bóc lột tàn tệ. Tất cả những đặc điểm vốn có của thiên nhiên và con người bắt đầu
được đánh giá trong những điều kiện của sản xuất tư bản và sự trao đổi, xét về khả năng
phục vụ mở rộng sản xuất tư bản và khai thác lợi nhuận. Tuy nhiên, ngay chính cái nhìn đối
với thiên nhiên và con người, dù theo quan điểm thực dụng thô thiển cũng có “ảnh hưởng
khai phá vĩ đại” trong toàn bộ những hạn chế của mình. Cái nhìn này phá bỏ ánh hào quang
bí ẩn, tôn giáo, cái hào quang bao quanh thiên nhiên dưới con mắt người nông dân hoặc thợ
thủ công thời trung cổ, góp phần phát triển nhận thức lý luận về thiên nhiên, về các phẩm
chất và các quy luật, thậm chí còn làm phát triển cả nhận thức về bản chất của con người
và các quy luật của cuộc sống xã hội. Sản xuất tư bản lần đầu tiên trong lịch sử loài người,
không chỉ tạo ra những khả năng và nhu cầu phong phú của cá nhân, tạo ra sự trao đổi tổng
hợp bằng “những lực lượng tinh thần và tự nhiên”, mà còn hình thành ở con người một thái
độ rất thực tế, tỉnh táo đối với thiên nhiên và đối với chính bản thân. Nó kết thúc quan niệm
“thần thánh hóa thiên nhiên” trước kia, nó tập cho con người quen nhìn vào thế giới bên
ngoài theo quan điểm nhận thức bản chất của sự vật một cách chủ động và phù hợp với nhu
cầu của con người.

Do đó, chính sự “tỉnh táo” vốn là đặc điểm thực tế của xã hội tư sản, mà những nhà phê

bình lãng mạn của chủ nghĩa tư bản từng than phiền, theo quan điểm của Mác và Ăngghen,
có mặt tiến bộ của nó, và có ý nghĩa không chỉ đối với sự tiến bộ chung của việc phát triển
văn hóa nhân loại mà còn với sự phát triển nghệ thuật. Trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”,

Mác và Ăngghen viết: “Trong thời đại tư bản, toàn bộ thiên kiến đẳng cấp và cuộc sống trì
trệ biến mất, tất cả thần thánh bị hạ bệ, mọi người tất nhiên đi đến sự cần thiết phải nhìn
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hoàn cảnh sống của mình và những thái độ tương ứng của mình bằng cặp mắt tỉnh táo”.
Đặc điểm tiến bộ của những quan hệ xã hội tư sản biểu hiện không chỉ ở chỗ xã hội tư bản

phá bỏ toàn bộ những ảo tưởng cổ lỗ vốn là đặc tính của những thời đại cổ xưa và những lý
tưởng thẩm mỹ vốn dựa vào “sự thần thánh hóa tự nhiên”, không chỉ ở chỗ nó buộc nhà văn
và nghệ sĩ nhìn thiên nhiên và những mối quan hệ xung quanh bằng “cặp mắt tỉnh táo”, mà
còn nhờ đó tạo nên được khả năng phát triển những hình thái lịch sử của nghệ thuật và văn
học hiện thực, tạo nên được những hình thức phê phán tỉnh táo có tính khuynh hướng dựa
trên sự phản ánh và phân tích những sự kiện tự nhiên của đời sống xã hội một cách khoa
học và sâu sắc, chính xác và chân thực. Xã hội tư sản cũng tạo nên những hình thức mới của
thái độ con người đối với hiện thực, và nó làm tăng sự phong phú của thế giới sự vật, sinh
ra những sự vật mới và những nhu cầu mới của con người. Đó là điều kiện làm phong phú
thêm cả hiện thực bên ngoài, cả cá tính con người và thế giới bên trong, thế giới tinh thần.

Mác viết: “Ở trình độ phát triển sớm hơn, cá tính riêng thể hiện đầy đủ hơn ở chủ nghĩa
tư bản. Nhưng điều kiện của sự đầy đủ và toàn vẹn tương đối của cá thể ở một anh thị dân
cổ đại, của một chàng hiệp sĩ trung cổ, của một bác nông dân hoặc thợ thủ công lại là cái
nghèo nàn và mộc mạc của hệ thống những mối quan hệ vốn có trong thời kỳ đó (đây chỉ là
sự so sánh tương đối và cá biệt). Mỗi cá nhân riêng biệt ở thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa là
“hoàn chỉnh hơn vì anh ta còn chưa sử dụng đầy đủ hết những quan hệ của mình và chưa đối
lập những quan hệ đó với bản thân, với tư cách là những mối quan hệ và các lực lượng xã
hội độc lập với cá nhân ấy”. Chỉ có sản xuất tư bản và nói chung “sản xuất trên cơ sở giá trị
trao đổi”, cùng với “sự thù địch chung của cá nhân đối với mình và đối với người khác”, lần
đầu tiên mới tạo nên cả “sự phổ biến và toàn diện của những quan hệ và những năng lực cá
nhân”. Xã hội tư bản đồng thời phá bỏ đặc tính điển hình này của cá nhân con người vốn là
bản chất của thời kỳ “sớm nhất” và lần đầu tạo nên “sự phổ biến và toàn diện này” của quan
hệ con người với thế giới, đó là điều kiện tiên quyết cần thiết đối với việc xuất hiện những
đặc điểm mới hơn, hoàn thiện hơn, không chỉ toàn vẹn mà còn phong phú và tổng hợp của
cá nhân trong những điều kiện của chủ nghĩa xã hội.

Như vậy, tính thù địch của sản xuất tư bản đối với nghệ thuật và thi ca không có nghĩa
là, xã hội tư bản (nếu khảo sát theo quan điểm lịch sử) không phải là thời đại tiến bộ và
cần thiết đối với lịch sử nhân loại nói chung mà còn đối với cả lịch sử văn học và nghệ thuật.
Nhưng dường như, phủ nhận mặt tiến bộ lịch sử và “ảnh hưởng văn minh” (của những người
khai hóa) của chủ nghĩa tư bản trong mọi lĩnh vực (kể cả văn học và nghệ thuật) cũng như
phủ nhận và xóa nhòa tính thù địch của sản xuất tư bản đối với nghệ thuật và thi ca là một
sai lầm lớn.

Mâu thuẫn giữa “ảnh hưởng văn minh” của chủ nghĩa tư bản và tính thù địch của sản
xuất tư bản đối với nghệ thuật là có thực, đó không phải là tưởng tượng mà là mâu thuẫn
hiện thực, mâu thuẫn khách quan vốn có trong chủ nghĩa tư bản theo đúng bản chất của nó,
vì đó là mâu thuẫn không thể tránh khỏi trong những phạm vi của xã hội tư bản, cũng như
tất cả các mâu thuẫn khác của xã hội này.

Ở một trình độ phát triển lịch sử xã hội nhất định, sự tách biệt người thợ với các phương
tiện sản xuất; “sự cách biệt và đối lập” giữa lao động và quyền sở hữu là tất yếu lịch sử. Chỉ
có trên cơ sở đối kháng này lao động xã hội mới có thể phát triển và năng suất của nó mới
có thể đạt tới trình độ nào đó, đó là điều cần thiết đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa của
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giai cấp công nhân. Nhưng, nếu chủ nghĩa tư bản là cao hơn về mặt lịch sử so với thời đại
cộng sản nguyên thủy và chế độ sở hữu nông dân cá thể, thì “những hình thái ngây thơ” của

xã hội kém phát triển lại gần chủ nghĩa xã hội hơn. Ở những hình thái ấy, mặc dù trên cơ sở
lịch sử rất thấp, vẫn tồn tại sự thống nhất giữa người lao động với các phương tiện sản xuất,
mà không có điều ấy thì không thể có sự phát triển không đối kháng của xã hội loài người.
Theo quan điểm của Mác, đó là nguyên nhân của ưu thế lịch sử trong việc so sánh các hình
thái xã hội “ngây thơ”, thấp kém với sự phát triển nghệ thuật.

Mác nhận thấy rằng, trong thế giới cổ xưa, việc phát triển cá nhân có một “hạn chế nhất
định”, nói hẹp hơn, đó là giới hạn khách quan tương ứng với mức độ kém phát triển của
những quan hệ xã hội thời đại này. Và đồng thời, ở những giới hạn của thời kỳ rất sớm ấy,
thời cổ đại, vẫn có thể nghiên cứu hình ảnh con người - công dân và những hình thái đời
sống xã hội thời đại ấy, mà người ta có quyền coi là hình thái “cao quý” về bản chất “cao cả"
của môi trường ấy, và tạo nên “sự thỏa mãn”. Còn trong thế giới tư bản, theo sự xác định
của Mác, khác với thế giới cổ đại, tất cả cái ở trong con người và xã hội đều có tính chất bền
vững, và vì vậy, nó đối lập với quá trình phát triển cách mạng, đối lập với quá trình thay đổi
hiện thực và không tạo nên “sự thỏa mãn”.

Chủ nghĩa tư bản tạo nên sự phong phú và đa dạng chưa từng thấy của các sự vật, của các
nhu cầu, của các hình thức hoạt động của con người so với thế giới cổ xưa và thời trung cổ,
và đồng thời, nó lại làm cho đại đa số trong nhân loại mất khả năng thưởng thức sự phong
phú này, làm cho số đông quần chúng phải lao động một cách đơn điệu, u mê, bần cùng và
mất quyền hành. Chủ nghĩa tư bản góp phần vào sự phát triển cá nhân- nhưng đồng thời
nó làm què quặt và giết chết cá tính một cách tàn nhẫn. Chủ nghĩa tư bản dẫn đến việc phá
hủy những ảo tưởng cổ lỗ, đồng thời xây dựng những tiền đề cho quan hệ hiện thực tỉnh
táo của con người đối với thiên nhiên và với chính mình - cùng một lúc, nó bắt lao động và
nhận thức của mọi người phải phụ thuộc vào quyền lực của nhà tư bản, nó làm cho không
chỉ các giai cấp thống trị mà cả đại đa số những người đại diện cho tầng lớp trí thức khoa
học và nghệ thuật tư sản, trở nên không còn khả năng nhận thức một cách thực tế, khách
quan, chân thật cơ cấu của các mối quan hệ giai cấp và các quy luật của cuộc sống xã hội
nói chung. Cũng như các hình thức bóc lột cổ xưa, chủ nghĩa tư bản thay thế bằng hình thức
bóc lột còn mất nhân tâm và tàn nhẫn hơn, đồng thời nó còn phá tan ảo tưởng về những
hình thái xã hội cổ xưa, có liên quan tới “sự phát triển cục bộ” của nhân loại và tới “sự sùng
bái thiên nhiên”. Chế độ tư sản đặt ra những ảo tưởng mới và những hình thái phức tạp của
nhận thức có liên quan tới sự sùng bái hàng hóa, với sự phân công có tính chất tư bản lao
động và với quyền lực của thương trường thế giới. Như vậy “ảnh hưởng văn minh” của chủ
nghĩa tư bản trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật cũng là hai mặt, như trong tất cả các lĩnh
vực khác. Chủ nghĩa tư bản tạo nên tiền đề cho sự tổ chức sản xuất có kế hoạch trong quy
mô xã hội, và nó tạo được đặc điểm riêng của sự chiếm hữu. Do mâu thuẫn của đặc điểm
ấy đối với sự phát triển tổ chức sản xuất xã hội, cần thiết phảt tiêu diệt chủ nghĩa tư bản
và quyền sở hữu tư nhân tư bản. Chủ nghĩa tư bản xây dựng những tiền đề kinh tế - xã hội
cho cái mới, mà những tiền đề ấy không có trong các thời đại phát triển trước đây của văn
học nghệ thuật và nó cũng thù địch với sự phát triển này, cũng là chướng ngại vật lớn nhất
đối với sự nở rộ nghệ thuật và thi ca.

Không hiểu được nội dung biện chứng cơ bản này của học thuyết Mác về sự thù địch giữa
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chủ nghĩa tư bản và nghệ thuật sẽ luôn luôn không tránh khỏi những kết luận lý luận và
thực tiễn sai lầm cả trong thời đại chúng ta.

[ 11 \

Vào những năm gần đây, trong lĩnh vực khoa học của chúng ta có người mưu toan đưa ra
những giải thích mới cho luận điểm của Mác về sự thù địch giữa sản xuất tư bản với nghệ
thuật và thi ca. Mưu toan này là của V.Đnhêprốp, tác giả cuốn “Những vấn đề của chủ nghĩa
hiện thực”.

Trong bài báo về những vấn đề lý luận tiểu thuyết, khi phân tích sự phát triển thể loại
văn học này trong những điều kiện của chủ nghĩa tư bản, V.Đnhêprốp đã đi đến kết luận
rằng, sự nở rộ của tiểu thuyết hiện thực thế kỷ XIX bắt buộc mĩ học mác xít phải đính chính
lại cách hiểu truyền thống luận điểm của Mác về sự thù địch của chủ nghĩa tư bản đối với
nghệ thuật từ lâu đã hình thành trong khoa học mác xít.

“Thông thường - V.Đnhêprốp viết - luận điểm này được giải thích là Mác có ý nói về sự
thù địch của sản xuất tư bản với toàn bộ các loại hoạt động nghệ thuật. Cách hiểu ấy là
đặc biệt sai lầm và ngộ nhận. Nó mâu thuẫn với những sự kiện không thể chối cãi được,
những sự kiện thể hiện rằng một vài hình thức “sản xuất tinh thần”, một vài khuynh hướng
nghệ thuật đặc biệt, ở thời đại tư bản chủ nghĩa, lại có sự tiến bộ quan trọng mang tính

lịch sử - toàn thế giới từ bình diện nội dung đến bình diện hình thức. Ý kiến của Mác chỉ có
nghĩa đối với không phải bất kỳ loại hình nào mà chỉ đối với một loại hình nhất định của
nghệ thuật, không phải đối với một đặc điểm bất kỳ nào mà chỉ đối với một đặc điểm nhất
định của hoạt động nghệ thuật mà thôi”.

Đnhêprốp phát triển trong cuốn sách của mình ý kiến cho rằng sản xuất là thù địch với
các hình thái và khuynh hướng này nọ trong nghệ thuật, các hình thái và khuynh hướng này
mang những đặc điểm đã được cuộc sống khẳng định và phản ánh các mặt nên thơ, đẹp đẽ,
lý tưởng của cuộc sống. Mặt khác, sản xuất tư bản lại tạo nên, theo ý kiến ông ta, những
điều kiện để nở rộ một số hình thức văn học và nghệ thuật, trong đó đối tượng của phản
ánh là chất văn xuôi của đời sống hàng ngày và các hình thức ấy phù hợp với đặc điểm phân
tích và phê phán. Trong các hình thức ấy, V.Đnhêprốp chú ý tới tiểu thuyết.

Dễ dàng hiểu rằng, lập luận của V.Đnhêprốp mặc dù thoạt nhìn có thể hiện ra trước người
đọc với vẻ rất có sức thuyết phục, trong thực tế, chỉ là ngộ nhận.

Trước hết, không thể không thấy rằng, V.Đnhêprốp, vì mong muốn thỏa thuận với những
ý kiến của Mác, đã giải thích một cách võ đoán những ý kiến ấy, giải thích, theo một ý nghĩa
khác so với ý nghĩa vốn có của nó.

Trong “Lý luận về giá trị thặng dư” Mác nói về tính thù địch của sản xuất tư bản đối với
nghệ thuật và thi ca như là đối với những lĩnh vực của sản xuất tinh thần (ở trong bài giảng
bằng tiếng Đức ở đây được gọi là: gei stige Produktionsz Weige, tức là một “ngành”, một
“phân ngành” của sản xuất tinh thần). Điều này làm cho ý nghĩa của những lời nói của Mác
trở nên chắc chắn tuyệt đối và loại trừ mọi cách giải thích khác về những ý kiến ấy, như cách
của V.Đnhêprốp. Ngoài ra, rõ ràng rằng, khi dùng từ “thi ca” bên cạnh “nghệ thuật”, như hai
cách hiểu của một quy định nào đã phân biệt thi ca và nghệ thuật như là một “ngành” của
sản xuất, Mác, với từ “thi ca”, tuyệt nhiên không có ý quy định phẩm chất của nghệ thuật.
Còn thi ca như là một loại hình của hoạt động tinh thần con người, mà chúng ta thường gọi
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bằng khái niệm “văn học”, trong thời đại của Mác, nó có ý nghĩa khác. So với chúng ta, cũng
như ở thời đại Biêlinxki, đối với việc ghi nhận cái mà chúng ta gọi bằng từ “văn học”, người
ta thường quen sử dụng từ “thi ca” với mục đích khẳng định đó là một loại hoạt động sáng
tạo tinh thần thật sự.

Trong “Lý luận về giá trị thặng dư” Mác cho rằng nghệ thuật và thi ca như là một bộ
phận thống nhất, toàn vẹn của một hiện tượng. Mác đối chiếu vận mệnh của nghệ thuật và
thi ca với tư cách là “các ngành chuyên môn của sản xuất tinh thần” với vận mệnh của sản
xuất vật chất trong chủ nghĩa tư bản. Mác nghiên cứu kỹ trong trường hợp này tất cả các
lĩnh vực nghệ thuật như là một hiện tượng thống nhất, hoàn chỉnh. Cố nhiên, không thừa
nhận rằng Mác không chú ý đến các đặc điểm khác nhau có tính chất loại biệt, các đặc tính
phẩm chất vốn có của các nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên, rõ ràng rằng, theo quan điểm
của Mác, không có các đặc điểm riêng nào vốn có của những hình thức hay khuynh hướng
này khác của nghệ thuật, mà ngược lại, chính những đặc điểm chung đó của nghệ thuật như
là “các ngành sản xuất tinh thần” là những đặc điểm, là tính chất của các loại hình khác
nhau nhất của nó và tách rời một cách nguyên tắc với chính bản thân của sáng tác nghệ
thuật. Những đặc điểm ấy xác định vận mệnh nghệ thuật trong chủ nghĩa tư bản.

Sự thật, Mác có đúng không trong “Lý luận về giá trị thặng dư”, khi nghiên cứu vấn đề về
quan hệ nghệ thuật và phương thức sản xuất tư bản dưới hình thức lý luận chung, Mác đã
cho rằng không phải những đặc điểm này khác với những khuynh hướng và hình thức khác
nhau trong nghệ thuật mà là đặc điểm chung vốn có của mỗi sáng tác nghệ thuật, với bản
chất của nó, chính là nguyên nhân gây nên sự thù địch giữa phương thức sản xuất tư bản
và nghệ thuật? Không chỉ việc phân tích tổng thể các quan điểm của Mác về nghệ thuật,
mà toàn bộ lịch sử phát triển văn học nghệ thuật tư sản thế kỷ XIX - XX đã khẳng định sự
tổng hợp về lý luận thiên tài của Mác.

Trước thời của Mác, nhiều nhà thơ và nhà tư tưởng tư sản đầu thế kỷ XIX đã chỉ ra mâu
thuẫn giữa “thi ca” và “văn xuôi đời sống” của tư sản. Nhưng, chỗ yếu trong quan điểm của
tất cả các nhà thơ và nhà tư tưởng này là ở chỗ, trong sự phê phán xã hội của mình, họ
xuất phát từ sự đối lập giữa “thi ca” và “văn xuôi”. Do đó, họ nghiên cứu khái niệm thi ca
và văn xuôi một cách phi lịch sử, không hiểu tính chất biện chứng tương đối của những khái
niệm này mà nội dung lịch sử của chúng thay đổi dần dần trong hàng thế kỷ. Đa số trong
họ, đặc biệt số này thuộc về nhóm lãng mạn, đã ngẫu nhiên đồng nhất “thi ca” với khái niệm
về những điều kiện xã hội thời kỳ tiền tư bản, còn “văn xuôi” với những hoàn cảnh sống của
thế giới tư sản.

Bản thân V.Đnhêprốp không nhận thấy điều ấy, thực tế trong khi phân tích về những vấn
đề của nghệ thuật tư sản của mình, V.Đnhêprốp đã đứng trên quan điểm của những người

đi trước Mác trong mĩ học. Ông ta hiểu vấn đề về sự thù địch của chủ nghĩa tư bản đối với
nghệ thuật là vấn đề về sự tương phản giữa “thi ca” và “văn xuôi”, của nội dung hiện thực
và lý tưởng trong nghệ thuật.

Sự chuyển hóa nghệ thuật thành việc phê phán xã hội một cách nghệ thuật, sự thâm nhập
rộng lớn vào từng chất liệu của tác phẩm nghệ thuật với tư tưởng phân tích sâu sắc và tỉnh
táo là thành tựu hiển nhiên của chủ nghĩa hiện thực thế kỷ XIX, mà ý nghĩa của nó được
đánh giá lại một cách khó khăn. Tuy nhiên, cái điều mà phương thức sản xuất thù địch chỉ
với loại hình và hình thức này của văn học và nghệ thuật, như V.Đnhêprốp đưa ra, liệu có ý
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nghĩa như thế không? Cảm hứng thi ca của chúng có phải là cơ sở để khẳng định và ca ngợi
những nét tích cực và lý tưởng của cuộc sống xã hội xung quanh hay không? Phải chăng,
chủ nghĩa tư bản không cứ ở trình độ thấp, mà hình như ở cả trình độ phát triển cao, đều
thù địch với các loại hình này của sáng tác nghệ thuật và các khuynh hướng này trong nghệ
thuật thi hứng chủ đạo của chúng liên quan tới sự phân tích văn xuôi tư sản đời sống, với sự
vạch trần thực chất của những quan hệ xã hội tư bản và tình cảnh của người lao động trong
thế giới tư bản?

Trong khi phân tích sự phát triển của văn học và nghệ thuật trong những điều kiện của
chủ nghĩa tư bản, V.Đnhêprốp lẫn lộn các mặt hoàn toàn khác nhau của tư tưởng mĩ học
mác xít với tư tưởng của bản thân. Luận điểm của Mác về sự thù địch giữa chủ nghĩa tư bản
và nghệ thuật, như Mác giải thích, là sự thể hiện tất yếu của các quy luật sản xuất tư bản,
V.Đnhêprốp lẫn với các vấn đề khác, các vấn đề có tính chất đặc thù và các đặc điểm cơ bản
của các mẫu cổ điển trong văn học và nghệ thuật của thời đại tư sản. Nếu như trong xã hội
tư sản, tiểu thuyết, nhạc kịch, âm nhạc giao hưởng, phim và nhiều hình thức và nhiều loại
nghệ thuật khác đạt đến sự nở rộ có tính chất mẫu mực ở trình độ cao, như V.Đnhêprốp
biện luận, thì có nghĩa là, xã hội tư sản không hề thù địch mà ngược lại còn tạo điều kiện
thuận lợi để phát triển các hình thức và các thể loại nghệ thuật này.

Dễ dàng làm sáng tỏ được tính chất sai lầm của những lời biện luận của V.Đnhêprốp.
Chủ nghĩa tư bản “tạo điều kiện” cho sự phát triển nền sản xuất lớn có tổ chức trong quy

mô xã hội. Và nó cũng lại thù địch sâu sắc với sự phát triển sản xuất xã hội thực sự. Chủ
nghĩa tư bản đã khai sinh một cách lịch sử nền dân chủ tư sản - và nó cũng thù địch với
chính nền dân chủ thực sự của người lao động.

Như Mác giải thích, chính điều ấy liên quan tới các vấn đề về sự phát triển nghệ thuật
và văn học trong chủ nghĩa tư bản. Dưới thời đại chủ nghĩa tư bản, trong nghệ thuật và
văn học, cũng như các lĩnh vực khác của văn hóa, xuất hiện nhiều hiện tượng và hình thức
mới, phần nhiều trong số đó là hình thái cổ điển trong loại của mình, chúng có ý nghĩa lịch
sử - thế giới, tiến bộ và vĩ đại. Điều đó, nói riêng, còn liên quan tới tiểu thuyết hiện thực

cổ điển thế kỷ XIX mà Mác và Ăngghen từng đánh giá cao. Phải chăng điều đó có nghĩa là
chủ nghĩa tư bản đồng thời không hề thù địch với sự phát triển của chủ nghĩa hiện thực sâu
sắc, chân chính trong văn học nghệ thuật, rằng nó thù địch (dùng chữ của Biêlinxki) chỉ với
sự phát triển của “tư tưởng” và không thù địch với sự phát triển “thi ca hiện thực”, trong đó
nhất là phải kể đến sự phát triển của tiểu thuyết hiện thực?

Nếu sự khẳng định và phát triển của xã hội tư bản không dẫn đến việc cản trở sự tiến
bộ trong nghệ thuật, khơi gợi những hình thức và khuynh hướng mới hướng tới cuộc sống,
thúc đẩy một số các loại hình: tiểu thuyết, nhạc giao hưởng và nhạc kịch đến trình độ hoàn
thiện cao, thì điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là, các hình thức và khuynh hướng này
xuất phát từ phạm vi tác động của các quy luật kinh tế chính trị tư sản, như V.Đnhêprốp
tưởng. Chỉ cần nhớ tới ách áp bức và sự khinh thường mà các nghệ sĩ trung thực và tiến bộ
không tránh khỏi trong chủ nghĩa tư bản, nhớ tới sự phụ thuộc của nghệ thuật thế giới tư
sản vào quyền lực của thương trường và sở thích của công chúng tư sản, vào sự quảng cáo
và thói chạy theo cái mới, cuối cùng, nhớ tới sự phụ thuộc tai hại của nghệ thuật của nghệ
sĩ và nhà văn vào ảnh hưởng của thế giới quan cá nhân - tư sản, mà V. I. Lênin nói trong
bài báo “Tổ chức Đảng và văn học có tính Đảng” là đủ.
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Tất nhiên, những quy luật và khuynh hướng chung của thế giới tư bản là không giống
nhau, mặt khác, chúng biểu hiện trong các hình thức và xu hướng khác nhau trong nghệ
thuật. Một hình thức (hay một thể loại) của nghệ thuật, do tính chất đặc trưng của mình,
phải chịu thử thách trong xã hội tư bản bằng cách phát triển tính đặc thù của mình, những
hình thức khác cũng như vậy và không chỉ đối lập, phản kháng lại khuynh hướng phá hoại
của chủ nghĩa tư bản một cách thành công mà còn khắc phục được chúng. Điều đó liên quan
tới sự phát triển tiểu thuyết. Sự phát triển không cân đối của các hình thức và khuynh hướng
khác nhau trong nghệ thuật dẫn đến sự thể hiện quy luật chung về sự phát triển không cân
đối của các hình thức khác nhau của văn hóa trong thời đại tư bản chủ nghĩa.

Nhưng cũng không nên quên rằng, sự phát triển tiểu thuyết trong xã hội tư bản đã và
đang thực hiện chỉ trong cuộc đấu tranh kiên trì và liên tục chống ách áp bức của những
quan hệ xã hội tư sản, với những ảo tưởng “sùng bái hàng hóa” và với những thiên kiến giai
cấp tư sản, chống quan điểm tư bản chủ nghĩa, coi nhà văn như là một người công nhân làm
thuê, còn sản phẩm của lao động anh ta thì cũng như một thứ hàng hóa trao đổi - đó là
quan điểm làm hạ thấp và giết chết nghệ thuật. Lịch sử tiểu thuyết trong thời đại tư bản chủ
nghĩa tuyệt nhiên không phải là cái ngoại lệ nào đó, hạn chế, hỗn loạn, kết quả hoạt động
của các quy luật kinh tế tư bản. Ngược lại, nó phục vụ một trong những sự xác nhận xuất
sắc của luận điểm do Mác đưa ra về sự thù địch giữa chủ nghĩa tư bản và nghệ thuật, bởi
lẽ sự phát triển tiến bộ của tiểu thuyết trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa là dường như không
thể không có sự đấu tranh anh hùng, kiên cường của những nhà hoạt động văn học và nghệ
thuật tiên tiến của thời kỳ tư bản chủ nghĩa chống những thiên kiến giai cấp và thứ nghệ
thuật “phòng khách” của các giai cấp thống trị, không có “những mối nối tiếp không trông
thấy được” này, mà theo Mác quan niệm, nó luôn luôn gắn liền với sự sáng tạo của những
trí tuệ tiên tiến, chân chính của nhân loại với “tinh hoa của nhân dân”.

Điểm nổi bật chính trong học thuyết của Mác - Lênin viết - là luận điểm về vai trò lịch
sử toàn thế giới của giai cấp vô sản, người sáng lập ra xã hội xã hội chủ nghĩa. Học thuyết
vĩ đại của Mác về sứ mạng lịch sử của giai cấp vô sản - người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản
và sáng lập nên một xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa - có ý nghĩa đặt cơ sở cho mĩ học
mác xít.

Chúng ta biết rằng những nhà không tưởng xã hội chủ nghĩa ở những năm 30 - 40 của
thế kỷ XIX, khi mơ ước về một chế độ xã hội chủ nghĩa tương lai đã nồng nhiệt tin tưởng
cái gọi là “thế kỷ vàng” của chủ nghĩa xã hội, sẽ là thế kỷ vàng son đối với nghệ thuật và

thơ ca. Tuy nhiên, chỉ có Mác và Ăngghen mới giải thích rõ được vai trò lịch sử toàn thế giới
của giai cấp vô sản và đã đặt cơ sở cho học thuyết về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về cách
mạng vô sản, chỉ ra cho nhân loại con đường hành động đi từ “kỷ nguyên tất yếu” tư bản
chủ nghĩa đến “kỷ nguyên tự do” xã hội chủ nghĩa.

Mác và Ăngghen phát hiện rằng, cùng lúc tạo nên sự phát sinh lớn mạnh bất tận của lực
lượng sản xuất và của tài sản vật chất trong cuộc đua vì giá trị thặng dư, giai đoạn lịch sử
của tư bản chủ nghĩa dẫn tới sự phát triển cao nhất về tất cả mâu thuẫn của nền văn minh
hiện đại. Đồng thời, độc lập với ý chí và mong muốn của giai cấp tư sản, sự thống trị của
nó lại tạo nên điều kiện cho “nền tảng vật chất của xã hội tự do của loài người”. Trên cơ sở
được kích thích bởi sự phát triển tư bản của cách mạng công nghiệp, những lực lượng sản
xuất của lao động xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, đã đạt đến trình độ
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phát triển, mà trong đó “sự chiếm hữu tư nhân của một giai cấp về các phương tiện sản xuất
và sản phẩm - cùng với việc nắm quyền về chính trị hình thành nên sự độc quyền về lãnh
đạo tinh thần - không chỉ trở thành quá thừa mà còn là chướng ngại đối với sự phát triển trí
tuệ, chính trị, kinh tế. “Nếu như chẳng mấy chốc lực lượng sản xuất của lao động loài người
được phát triển đến trình độ cao như vậy, thì bất kỳ lý do nào để giai cấp thống trị tồn tại

cũng biến mất”. Trong xã hội tư sản đương thời, Ăngghen viết “Sự tồn tại của giai cấp thống
trị càng ngày càng trở thành chướng ngại lớn cho sự phát triển lực lượng sản xuất của công
nghiệp và do đó, cho cả sự phát triển của khoa học, nghệ thuật”.

Những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác đã chỉ ra rằng ngay trong phạm vi của xã hội
tư sản, cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, của quảng đại quần chúng lao động
chống lại quyền lực của tư sản đã chứng tỏ khả năng giải phóng hùng hậu đối với toàn bộ
lĩnh vực văn hóa và tinh thần và trong số đó, có cả lĩnh vực văn học và nghệ thuật.

Cuộc đấu tranh kinh tế và chính trị được mở rộng và lan tràn của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động chống giai cấp tư sản kéo dài trong thời gian của thế kỷ XIX cũng ảnh
hưởng rất mạnh mẽ đến nhận thức của những người trí thức văn học và nghệ thuật tiên tiến
của thời đại này, thức tỉnh ở họ thái độ phê bình gay gắt đối với sự ngự trị của quyền sở hữu
tư sản, đồng thời củng cố đạo đức và tư tưởng xã hội và dân chủ của nó. Sự tác động mạnh
mẽ và thường xuyên của cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động đối với nhận thức của những đại biểu ưu tú nhất của giới trí thức tư sản thế kỷ XIX,
giúp cho họ vượt qua được thiên kiến và ảo tưởng của tầng lớp mình, thúc đẩy họ tới con
đường tìm kiếm sáng tạo, hy sinh vì tư tưởng, cho phép họ trong sự sáng tạo của mình vượt
lên trên thế giới quan hạn chế của thế giới tư sản.

Ý nghĩa vĩ đại của cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản đối với sự phát triển
văn học, nghệ thuật không chỉ là ở ảnh hưởng rộng lớn, đặc biệt đối với sự phát triển sáng
tạo của tất cả những “trí tuệ” tiên tiến này của thế giới tư sản, mà “trí tuệ” tiên tiến ấy còn

gắn bó, theo nhận định của Mác, với “Tinh thần nhân dân”. Như Mác và Ăngghen đã nhận
thấy trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, cũng trong những năm 40 của thế kỷ XIX, thời kỳ
bắt đầu hướng tới giai cấp vô sản của vô số những đại diện ưu tú của giới trí thức tư sản,
họ đi đến “nhận thức lý luận về toàn bộ quá trình vận động lịch sử”, “trao những cảm tình
của mình cho giai cấp vô sản”, giai cấp “thuộc về tương lai”. Đồng thời trong tiến trình vận
động lịch sử của giai cấp công nhân, mà từ đó các hoàn cảnh nổi lên hàng loạt các yếu tố
cách mạng tích cực và đặc biệt, đã điều khiển một cách có tổ chức, có tư tưởng, cuộc đấu
tranh của các tầng lớp lao động, các tài năng văn học và nghệ thuật, trực tiếp xuất thân từ
môi trường của chính những người lao động, gắn bó chặt chẽ với đời sống và cuộc đấu tranh
cách mạng của quần chúng lao động trong sáng tác của mình.

Khi tranh luận với Brunô Buiêrô trong “Gia đình thần thánh”, Mác viết: “Nếu sự phê phán
hiểu rõ hơn phong trào của các giai cấp lớp dưới trong nhân dân thì nó sẽ biết rằng sự chống
cự kiên quyết nhất mà các giai cấp lớp dưới gặp phải trong đời sống thực tế làm cho họ thay
đổi hàng ngày. Văn thơ mới xuất hiện từ giai cấp lớp dưới trong nhân dân ở hai nước Anh,
Pháp sẽ chứng minh cho sự phê phán rằng, dù không có sự phê phán trực tiếp của tinh thần
thiêng liêng của sự phê phán có tính chất phê phán, giai cấp lớp dưới trong nhân dân cũng
có thể tự nâng lên trình độ phát triển cao hơn về tinh thần”.

Như vậy, theo học thuyết của Mác và Ăngghen, chính ở trong xã hội tư sản, giai cấp vô
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sản dần dần trở thành một lực lượng quan trọng không chỉ đối với xã hội mà còn đối với sự
phát triển văn hóa. Trong cuộc đấu tranh tiêu diệt ách áp bức và bóc lột giai cấp, có tác
động mạnh mẽ tới sự phát triển văn hóa và nghệ thuật tiên tiến tạo thành trong xã hội tư
sản, giai cấp vô sản, đồng thời trong quá trình đấu tranh này, ngay từ những điều kiện của
chủ nghĩa tư bản, đã xây dựng những yếu tố của nền văn hóa mới, cách mạng và xã hội chủ
nghĩa, trong đó có văn học và nghệ thuật. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng những
tiền đề cần thiết đối với sự phát triển tự do, đầy đủ giá trị các yếu tố này của văn hóa xã hội
chủ nghĩa, mà chúng được xuất hiện có tính chất lịch sử trong khuôn khổ của xã hội tư sản
với tư cách là sự phản ánh vai trò lịch sử - toàn thế giới của giai cấp vô sản và là sự phản
ánh cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng do họ nêu ra chống tất cả các hình thức nô
dịch và áp bức giai cấp.

Khi tiêu diệt sự thống trị giai cấp của tư sản, khi giải phóng những lực lượng sản xuất
vật chất của loài người ra khỏi những kìm hãm của cái vỏ bọc những quan hệ tư bản của họ,
cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản mãi mãi tiêu diệt cái cơ sở mâu thuẫn giữa
sự phát triển lực lượng sản xuất vật chất và sự phát triển của tinh thần và nghệ thuật của
xã hội loài người. Nó chuẩn bị điều kiện cho sự nở rộ vĩ đại, mới mẻ của nghệ thuật và thơ
ca trong chủ nghĩa cộng sản. Trong xã hội cộng sản, lần đầu tiên, sự tồn tại của loài người
trở thành khả năng “không chỉ sản xuất trong những quy mô đầy đủ đối với những nhu cầu
phong phú, cung cấp cho tất cả các thành viên của xã hội mà còn cho phép mỗi người một
khoảng thời gian rảnh rỗi hoàn toàn để mà lĩnh hội, cảm thụ tất cả những cái thuộc di sản
văn hóa khoa học, các hình thức của giao tế... không chỉ đối với việc lĩnh hội, mà còn đối với
sự chuyển toàn bộ điều này khỏi độc quyền của giai cấp thống trị đối với tài sản nói chung
của toàn bộ xã hội, và đối với sự phát triển tiếp tục của tài sản này”.

“Vẻ đẹp rực rỡ”, sự hấp dẫn nghệ thuật đặc biệt của nghệ thuật cổ Hy Lạp đối với các thế
hệ sau này, được Mác giải thích rằng: khi khai sinh ra nền nghệ thuật này của thời đại “tuổi
ấu thơ của xã hội loài người mà ở nơi nó phát triển đến mức tuyệt vời” là sự khâm phục
tự nhiên đối với tính cách và bản chất thật sự của con người xã hội. Trong nghệ thuật cổ
Hy Lạp, thoạt đầu, trong hình thức ngây thơ, những năng khiếu đa dạng và phong phú này
được phản ánh, được thể hiện một cách tiềm tàng trong đời sống loài người. Sự phát triển
đầy đủ của những năng khiếu ấy có thể chỉ là sản phẩm của quá trình lịch sử lâu dài và gian
khổ với những mâu thuẫn và đối kháng không thể tránh khỏi và vốn có của thời kỳ tiền sử
của nhân loại. Việc loại trừ những đối kháng này trong kết quả của cách mạng xã hội chủ
nghĩa và việc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa đánh dấu “sự giải phóng hoàn toàn mọi
tình cảm và bản chất của con người”. Khác với xã hội tư sản, chủ nghĩa cộng sản, Mác thời
trẻ đã viết, xây dựng nên không phải con người “nghèo nàn” mà là con người “phong phú”,
không phải con người phiến diện mà là con người "toàn diện”, nói chính xác hơn, “con người”
“xã hội” - con người nghèo nàn trong toàn bộ sự đầy đủ của những biểu hiện có tính chất con
người của đời sống, có khả năng tìm thấy trong thiên nhiên và trong con người xung quanh
mình cái “phong phú kỳ diệu nhất”.

Mác và Ăngghen đã chỉ ra một cách thiên tài cái mâu thuẫn có tính chất lịch sử và cái
hạn chế của giai đoạn này, mâu thuẫn và hạn chế của sự phát triển tương đối cao về tài năng
nhân dân và cuộc sống dân chủ nhân dân mà lịch sử xa xưa trong thời đại của xã hội có giai
cấp đối kháng hoặc trong thời kỳ trước Phục hưng đã từng biết đến. Khi so sánh sự phồn
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vinh thật sự của đời sống nhân dân mà có thể - như những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác
đã giải thích - chỉ có trong những điều kiện của chủ nghĩa cộng sản, trong xã hội cộng sản
đó, ách áp bức giai cấp bị tiêu diệt, sự phát triển của con người không còn là độc quyền của
một số ít những kẻ có đặc quyền trong chủ nô hoặc quý tộc, mới có khả năng tạo nên cho
nhân loại sự phồn vinh thực sự của tất cả các mặt về văn hóa, trong đó có sự phát triển tự
do của văn học, nghệ thuật.

Sau khi phát hiện được nguyên nhân phát triển của văn học nghệ thuật và các hình thái
tư tưởng khác, bằng sự phát triển của “nền tảng thực tế” - và của “cơ cấu kinh tế - xã hội”,

Mác và Ăngghen đã chỉ ra con đường giải thích khoa học những đặc điểm của văn hóa tinh

thần của mỗi thời kỳ lịch sử. Mác và Ăngghen đã làm sáng tỏ rằng, cùng với sự thay đổi của
cơ sở kinh tế xã hội sẽ dẫn đến sự chuyển biến trong “toàn bộ kiến trúc thượng tầng”, các
hình thái “luật pháp, chính trị, tôn giáo, nghệ thuật” và các hình thái tư tưởng khác cũng
tất yếu thay đổi, trong đó con người nhận thức được các xung đột của thời đại mình và đấu
tranh cho giải quyết.

Đồng thời, các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác cũng giải quyết một vấn đề quan trọng
khác mà Mác cho là đặc biệt khó khăn. Họ giải thích vì sao những tượng đài vĩ đại trong
văn học nghệ thuật không mất đi cùng với những điều kiện của cuộc sống đã nảy sinh ở thời
đại đó mà còn giữ được cái vẻ đẹp hấp dẫn thậm chí đối với các thế hệ sau, khi tiếp tục là
vũ khí cho các thế hệ ấy giáo dục và phát triển tinh thần, còn mang đến cho họ sự thưởng
thức thẩm mỹ cao quý.

Như chúng ta đã biết, Mác đã phân tích xã hội cổ đại (nói chung là thế giới cổ xưa) như
“thời thơ ấu của xã hội loài người”. Khi tiếp tục sự so sánh này, có thể so sánh các thời kỳ
khác sau này, của lịch sử nhân loại với các trình độ phát triển tương ứng trong sự phát triển
một con người riêng biệt. Cũng giống như một người lớn không chỉ đã để lại sau mình thời
thơ ấu và tuổi thiếu niên mà mình đã trải qua, mà còn kế thừa những gì mình đã tích lũy
ở các mức độ phát triển trước. Cũng như nhân loại, khi trải qua các hình thái kinh tế - xã
hội khác nhau, đã tích lũy và kế thừa những đỉnh cao tiến bộ, có giá trị của mỗi hình thái
ấy. Bởi vậy, cả nền nghệ thuật của mỗi thời đại, đã phản ánh các mặt nhất định của sự hình
thành kinh nghiệm lịch sử nhân loại, cũng giữ được ý nghĩa của nó đối với cả những ai đã kế
thừa kinh nghiệm lịch sử này, khi đưa một cách có mức độ những kết quả tích cực vào hoạt
động thực tiễn và vào thế giới nội tâm của mình.

Trong “Biện chứng của tự nhiên” P. Ăngghen nhận thấy rằng con người riêng lẻ trong quá
trình hình thành cá nhân mình dưới dạng thức rút ngắn đã trải qua trình độ mà nhân loại
đã từng trải qua trong tiến trình phát triển lịch sử của mình. Bởi vì, con người xã hội hiện
thực, mà chúng ta đã thấy ở mỗi thời đại lịch sử, như Mác nhận định, là “kết quả của lịch
sử” mà các giai đoạn trước nó là giai đoạn tất yếu để hình thành nên phẩm chất tinh thần
và vật chất của nó.

Mặc dù với sự thay đổi tất yếu và có tính quy luật lịch sử của những lý tưởng và thị hiếu
thẩm mỹ cũng như các khuynh hướng nghệ thuật trong quá trình phát triển lịch sử xã hội,
những thành tựu vĩ đại và tiến bộ của nghệ thuật một thời đại không mất đi sức hấp dẫn
nghệ thuật đối với con người của thời đại khác, mà vẫn được giữ gìn- họ gìn giữ nó ở chừng
mực mà họ là những người kế tục của thực tiễn lịch sử trước đó và của kinh nghiệm văn hóa
nhân loại.
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Mác cho rằng nghệ thuật cổ điển quá khứ giữ gìn sức hấp dẫn của mình đối với các thế hệ
kế tiếp, rằng những mẫu tuyệt diệu của nó sẽ luôn luôn làm xúc động và phục vụ các thế hệ
tiếp theo với ý nghĩa tuyệt diệu bằng “mẫu mực nghệ thuật”, tư tưởng này có ý nghĩa rộng
lớn đối với giải pháp mác xít về những vấn đề di sản văn học và văn hóa. Như Mác đã chỉ
ra, xã hội tư sản kế thừa một cách lịch sử “mối quan hệ của các hình thái xã hội trước đó”.
Nhưng do đặc điểm đối kháng của mình, xã hội tư sản “nhận thức chúng một cách phiến
diện” cho nên khó mà nắm chúng trong “dạng bôi đen hoàn toàn và cả dạng bị tô hồng” nữa.

Quan hệ đối với quá khứ lịch sử, đối với di sản văn học và di sản văn hóa của con người
trong xã hội cộng sản là hoàn toàn khác. Mác viết năm 1844: “Chủ nghĩa cộng sản đã giải
quyết những điều bí ẩn của lịch sử, và nó biết rằng nó có thể giải quyết việc này”. Đối với sự
nhận thức tư duy của con người xã hội cộng sản chủ nghĩa, quá khứ lịch sử là sự vận động
“hình thành” nên xã hội này, là thời kỳ “tiền lịch sử” của xã hội cộng sản chủ nghĩa. Năng
lực của những người cộng sản chủ nghĩa không chỉ tự giác liên quan tới cuộc sống xã hội
hiện đại của họ, mà còn liên quan tới toàn bộ quá khứ lịch sử từ trước của nhân loại. Nhờ đó
chúng ta có thể nắm vững được tất cả thành tựu có giá trị của sự phát triển văn hóa và xã
hội thời trước không phải dưới dạng “phiến diện”, không phải dưới dạng “tô hồng” mà thực
sự đầy đủ các mặt, sau khi kiểm nghiệm giá trị của chúng qua thực tiễn sinh động của công
cuộc xây dựng nền văn hóa mới, cộng sản chủ nghĩa và phân biệt những yếu tố thực sự lành
mạnh, vĩ đại và vĩnh cửu của di sản văn hóa với các yếu tố thấp kém nhất thời.

Nền tảng lịch sử mà ở đó diễn ra hàng ngày quá trình phát triển văn học và nghệ thuật

vĩ đại của chúng ta trong xã hội cộng sản chủ nghĩa là như vậy. Mác và Ăngghen đã tiên
đoán một cách thiên tài những đặc điểm cơ bản của nó từ hơn một trăm năm trước. Trong
những điều kiện của thời đại hiện nay, thời đại phát triển thắng lợi của con người xã hội ở
nhiều nước trên thế giới, chúng ta, những người học trò và những người kế tục của Mác và

Ăngghen, cũng có thể thấy được hình dáng rõ rệt của nền văn hóa tinh thần của xã hội cộng
sản chủ nghĩa.
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2 Những vấn đề của chủ nghĩa
hiện thực

Mác và Ăngghen đã vũ trang cho giai cấp vô sản cương lĩnh thẩm mỹ đúng đắn và sự hiểu
biết một cách cụ thể, rõ ràng những nhiệm vụ của giai cấp công nhân trong lĩnh vực sáng
tạo nghệ thuật. Công việc nghiên cứu của những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác về những
vấn đề của chủ nghĩa hiện thực gắn liền với những điều này.

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, khi nói đến nhiệm vụ của văn học cách mạng

xã hội chủ nghĩa Mác và Ăngghen đã bảo vệ nguyên tắc của tính chân thực hiện thực, đấu
tranh chống việc lý tưởng hóa tách rời cuộc sống một cách giả tạo, chống chủ nghĩa chủ
quan, khẳng định tư tưởng cho rằng nghệ sĩ cần phải đi sâu vào bản chất của các quan hệ
giai cấp, chính trị, xã hội đương thời, để bằng tác phẩm của mình, có thể đem đến cho người
lao động những lợi ích thiết thực.

Việc bảo vệ những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực được coi là một khuynh hướng
cơ bản, hơn nữa, rất thiết thực đối với văn học và nghệ thuật. Đó là những nguyên tắc của
những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác, thể hiện lòng mong mỏi phục vụ một cách công khai
và thẳng thắn quyền lợi giải phóng những người lao động, chứ không phải là biểu hiện của
những sở thích và ham mê cá nhân hẹp hòi. Việc đưa ra những nguyên tắc của chủ nghĩa
hiện thực đã gắn liền với những đặc điểm cơ bản của thế giới quan cách mạng của Mác và

Ăngghen, với bản chất lý luận của chủ nghĩa Mác.
Ngày từ năm 1842 - 1843, khi Mác còn là chủ bút tờ “Sông Ranh”, ông đã yêu cầu những

điều sau đây với những cộng tác viên của mình: “Phải ít hơn nữa những võ đoán mơ hồ,
những câu đao to búa lớn, phải bớt đi sự tự nhìn ngắm mình một cách quá mức, thì khi ấy
sẽ có niềm tin hơn nữa. Hãy chú ý đến hoạt động thực tế và hiểu ý nghĩa của công việc hơn”
(Những tác phẩm đầu tay - tr 252)...

Vào những năm 1845 - 1846, trong “Luận cương về Phơbách” và “Hệ tư tưởng Đức”, khi

đấu tranh với chủ nghĩa duy tâm của Hêghen và trường phái của ông ta, Mác và Ăngghen
đã hình thành những quan điểm cơ bản của lý luận duy vật về nhận thức. Hai ông còn tiếp
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tục phát triển những quan điểm đó trong toàn bộ quá trình hoạt động của mình... Việc đưa
vấn đề chủ nghĩa hiện thực lên vị trí quan trọng trong việc nghiên cứu và đánh giá theo quan
điểm mác xít các hiện tượng văn học và nghệ thuật bắt nguồn từ yêu cầu của lý luận duy
vật về nhận thức. Sự phân tích mọi hiện tượng tư duy, trong đó có văn học, từ quan điểm
chiều sâu và chân thực của sự phản ánh hiện thực và quá trình đời sống hiện thực là nhiệm
vụ của hệ thống lý luận này. Đồng thời, ý nghĩa đặc biệt của vấn đề chủ nghĩa hiện thực đối
với lý luận mác xít về nghệ thuật và khoa phê bình văn học, được xác định bởi đặc tính của
chủ nghĩa Mác, một học thuyết có tư cách là một học thuyết xã hội - cách mạng.

Khác với những tác giả của các loại lý luận chủ nghĩa xã hội trước kia, Mác và Ăngghen
đã đưa chủ nghĩa xã hội thoát khỏi sự viển vông và trở nên có tính khoa học, giải phóng lý
luận xã hội chủ nghĩa khỏi những hy vọng không có cơ sở, khỏi những ảo tưởng hão huyền,
và khẳng định nó trên nền tảng không gì lay chuyển nổi của những sự kiện và những kết luận
khoa học nghiêm ngặt. Tư tưởng về chủ nghĩa hiện thực chiếm một vị trí rất xác định trong

thế giới quan thẩm mỹ của Mác và Ăngghen gắn liền với sự biến chuyển đó trong lĩnh vực
lý luận về chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng này bắt nguồn trực tiếp từ lý luận của chủ nghĩa Mác
cách mạng, mà chủ nghĩa Mác cách mạng ấy đã yêu cầu mọi lĩnh vực của tư tưởng đều phải
xuất phát từ khuynh hướng phát triển hiện thực khách quan với những mâu thuẫn cơ bản
và những lực lượng đang vận động của nó, từ sự tiên đóan cách mạng dựa vào việc nghiên
cứu sâu sắc những quy luật cơ bản của sự phát triển lịch sử...

Những vấn đề chủ nghĩa hiện thực là một trong những vấn đề trung tâm của mĩ học, của
văn học và nghệ thuật thời đại chúng ta. Sự khẳng định chắc chắn nguyên tắc của chủ nghĩa
hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn học và nghệ thuật Xô viết và ở các nước xã hội chủ
nghĩa giai đoạn hiện nay, đã gây nên sự điên cuồng và căm ghét của những kẻ thù của chủ
nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Kế đó, không chỉ những nguyên tắc mĩ học của nghệ thuật
hiện thực, mà chính cả thuật ngữ “chủ nghĩa hiện thực” cũng bị những kẻ phản động và xét
lại tư sản hiện đại tấn công dữ dội về phương diện tư tưởng.

Bởi vậy, trước khi phân tích những quan điểm của Mác và Ăngghen đối với vấn đề chủ
nghĩa hiện thực, nhất thiết phải nói một đôi lời về lịch sử của chính khái niệm “chủ nghĩa
hiện thực” này.

Mác và Ăngghen không tạo nên thuật ngữ “chủ nghĩa hiện thực”. Các ông đã sử dụng
khái niệm này như thuật ngữ đã có trong nền khoa học và phê bình tiên tiến của thời đại
mình với nội dung phản ánh những khuynh hướng chủ đạo của sự phát triển văn học và nghệ
thuật, đặc biệt ở thế kỷ XIX. Vào cuối những năm 50, trong những luận văn của Mác và

Ăngghen, khái niệm “chủ nghĩa hiện thực” chưa được tiếp nhận như một khái niệm chuyên
môn đối với văn học và nghệ thuật, mặc dù cái nội dung mà về sau các ông mới đưa vào khái

niệm ấy đã xuất hiện trong một loạt những bài báo và trước tác của Mác và Ăngghen. Việc

phân tích những bài báo và những ghi chép của Mác và Ăngghen chứng minh rằng thuật
ngữ “chủ nghĩa hiện thực” không phải mang ý nghĩa triết học chung chung, mà là một khái

niệm mĩ học và lịch sử văn học xác định. Mác và Ăngghen đã sử dụng khái niệm ấy vào cuối
những năm 50, sau khi thuật ngữ này đã hình thành và giữ một vị trí xác định trong cuộc
đấu tranh văn học của thời đại1.

1Vấn đề về giai đoạn phát triển cơ bản của quan điểm của Mác và Ăngghen về chủ nghĩa hiện thực được trình bày rõ trong
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Thuật ngữ “chủ nghĩa hiện thực” xuất hiện trong văn học và nghệ thuật với tư cách là
sự tổng hợp lý luận của những tìm tòi và kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật của một số nhà
văn tiến bộ thế kỷ XIX, những nhà văn sau cách mạng tư sản Pháp, trong điều kiện của chủ
nghĩa tư bản, đã coi việc phản ánh và nghiên cứu một cách chân thực và có phê phán theo
tinh thần của mình những mâu thuẫn khách quan của đời sống xã hội, những tính cách xã
hội điển hình và hoàn cảnh điển hình trong xã hội tư sản là nhiệm vụ của mình. Nếu như
những nhà lãng mạn đầu thế kỷ XIX đã tìm được lý tưởng của mình ít nhiều từ trong quá
khứ xa xưa, hoặc cũng như những nhà xã hội không tưởng khi xây dựng xã hội tương lai
đã phải viện đến sự giúp đỡ của trí tưởng tượng, thì những nhà văn hiện thực đó đặt trước
nghệ thuật nhiệm vụ tìm điểm tựa cho các lý tưởng tiến bộ trong thực tế, trong cuộc đấu
tranh với các lực lượng hiện thực và các khuynh hướng của đời sống hiện thực. Thuật ngữ
“chủ nghĩa hiện thực” là sự phản ánh của khuynh hướng vốn là thuộc tính của nền văn học
tiến bộ thế kỷ XIX vươn tới việc tìm tòi những lý tưởng xã hội và thẩm mỹ không phải trừu
tượng, viển vông, mà rất hiện thực, những lý tưởng nảy sinh từ sự phân tích nghệ thuật bản
thân đời sống hiện thực.

Cũng như bất kỳ thuật ngữ khoa học nào khác, thuật ngữ này có lịch sử của mình, mà
lịch sử ấy trong những nền văn học dân tộc khác nhau là không đồng nhất: khi xuất hiện và
trở nên ít nhiều vững chắc trong nhận thức văn học và trong cuộc đấu tranh văn học của
thời đại, khái niệm chủ nghĩa hiện thực tự nhiên không tránh khỏi những cách giải quyết về
mặt thẩm mỹ và về mặt xã hội - lịch sử khác nhau qua các đại diện của các giai cấp khác
nhau của các khuynh hướng văn học - nghệ thuật và khuynh hướng xã hội khác nhau của
thế kỷ XIX.

Trong khi hướng những lý tưởng thẩm mỹ và cương lĩnh nghệ thuật đặc thù của nền nghệ
thuật mới, nền nghệ thuật cách mạng đến khái niệm chủ nghĩa hiện thực, những người sáng
lập nên chủ nghĩa Mác không thể sử dụng khái niệm ấy như cái gì có sẵn. Trong cuộc đấu

tranh với mĩ học và khoa phê bình tư sản, Mác và Ăngghen cần phải giải thích, lập luận
cho một cách hiểu mới, sâu sắc hơn của mình, về chính ý nghĩa của thuật ngữ này, một cách
hiểu phù hợp với tinh thần của mĩ học mác xít, với những nhiệm vụ sáng tạo của văn học
nghệ thuật của giai cấp vô sản xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, mặc dù thuật ngữ “chủ nghĩa

hiện thực” xuất hiện trong mĩ học từ thời trước Mác và Ăngghen, cũng không thể đồng nhất
các hiểu thuật ngữ này của những người đại diện cho nền văn học và phê bình văn học tư

sản cùng thời với Mác và Ăngghen, với cách hiểu mới hơn, sâu sắc hơn về bản chất của chủ

nghĩa hiện thực trong văn học và nghệ thuật của Mác và Ăngghen, một cách hiểu có ý nghĩa
quan trọng về nguyên tắc đối với mĩ học mác xít hiện đại và nền văn học hiện thực xã hội
chủ nghĩa.

[ 2 \

Trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX, phong trào công nhân xã hội chủ nghĩa ở phần

lớn các nước châu Âu đã đạt được những thành tựu quan trọng. Thời gian này, đã xuất hiện
và phát triển những đội quân rộng lớn của những người tham gia phong trào công nhân có tổ
chức do tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa lãnh đạo. Nhưng cùng với sự nảy sinh của phong

luận án phó tiến sĩ của A. N. Iêduitốp, bảo vệ ở Lêningrat, tại trường Tổng hợp quốc gia, 1960.
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trào xã hội chủ nghĩa, nhiều vấn đề mới lại đặt ra trước mắt chúng ta. Số người bạn đồng
hành thuộc tầng lớp tư sản và tiểu tư sản được tăng thêm, và gắn liền với điều ấy là càng
ngày nhiệm vụ đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội dưới những hình thức chính của nó - chủ
nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại - càng được đặt lên hàng đầu.

Ăngghen trong những công trình viết vào những năm 80 - 90, trong những bức thư gửi
cho các lãnh tụ phong trào cách mạng bấy giờ và cho những đại diện gần gũi của tầng lớp
trí thức văn học - nghệ thuật đối với các phong trào cách mạng, đã đề ra nhiệm vụ này cho
bản thân mình.

Vào đầu những năm 80, trong hai bức thư gửi cho hai nhà văn có khuynh hướng xã hội

chủ nghĩa, Mina Caoxki và Mácgơrít Haccơnetxơ, Ăngghen đã đề cập đến những kết luận
quan trọng có liên quan đến các vấn đề của chủ nghĩa hiện thực trong văn học. Nhưng nội
dung của những bức thư này không phải do những đặc trưng của sáng tác của hai nhà văn

này quy định. Những vấn đề Ăngghen đưa ra trong các bức thư của ông có liên quan chặt
chẽ với các nhiệm vụ chính đặt ra trước phong trào công nhân trong những năm 80, liên
quan đến sự cần thiết của cuộc đấu tranh ngày càng gay gắt chống chủ nghĩa cơ hội với toàn
bộ các biến thể của nó, liên quan tới việc bảo vệ và nghiên cứu tiếp tục các nguyên tắc của
chủ nghĩa Mác cách mạng trong những điều kiện lịch sử mới.

Như Ăngghen đã nhận thấy trong bức thư gửi Haccơnetxơ vào những năm 80, loại “tiểu
thuyết có khuynh hướng” mà mục đích cơ bản là “khẳng định các quan điểm xã hội và chính
trị” của tác giả, là thể loại rộng rãi nhất của các nhà văn Đức in trong các ấn phẩm dân
chủ - xã hội và nói riêng ở tạp chí “Thế giới mới” do Vongen Libnêk chủ biên. Kiểu tiểu
thuyết này, hình thành dưới ảnh hưởng đã được xác định của những nhà tiểu thuyết tư sản

tự do chủ nghĩa nổi tiếng ở châu Âu nửa cuối thế kỷ XIX, như Ph. Spingagen, thường là
bằng chứng của việc thấu hiểu một cách giáo điều, trừu tượng, tương đối nông cạn đối với
những luận điểm riêng biệt của học thuyết mác xít (hoặc của cương lĩnh xã hội - dân chủ),
chứ không hề được căn cứ vào nhận thức sâu sắc đời sống hiện thực của người lao động và
điều kiện hiện thực của cuộc đấu tranh giai cấp. Sáng tác của M.Caoxki, những tiểu thuyết

viết về đời sống nông dân Áo và giai cấp công nhân xuất hiện trong tờ “Thế giới mới”, đã

gây được cảm tình và sự thích thú của Mác và Ăngghen. Bởi vì, trong những tiểu thuyết
này, khác với các tiểu thuyết từng in trong tạp chí của Libnêk, để thể hiện vốn hiểu biết của
tác giả về đời sống và tình cảnh của giai cấp công nhân. M.Caoxki tuyệt nhiên không phải
là một nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa triệt để. Những nhược điểm nghiêm trọng vốn có
trong thế giới quan của bà có liên quan đến ảnh hưởng của chủ nghĩa cải lương và liên quan
đến cả những nhà tiểu thuyết khác thường xuất hiện trên trang báo “Thế giới mới”. Nhưng
những nhược điểm này, ở một mức đáng kể đã được sửa chữa trong một số tiểu thuyết của
bà đặc biệt là “Xtêphan Gơrilenlốp” viết về đời sống nhân dân và là cuốn sách của những
quan sát về đời sống hiện thực. Chính vì vậy, Mác, theo xác nhận của con gái ông, đã thừa
nhận “Xtêphan Gơrilenlốp” là “một trong những tiểu thuyết hiện đại tuyệt vời”.

Song, cuốn tiểu thuyết “Những người cũ và mới” mặc dù được đánh giá cao, nhưng lại bị

Ăngghen ngại về vấn đề phương hướng sáng tạo tiếp theo của nhà nữ tiểu thuyết.
Thiếu sót cơ bản của tiểu thuyết “Những người cũ và mới” là ở chỗ trong tác phẩm này,

Caoxki đã tìm đến khuynh hướng quay trở về những điển hình truyền thống ít nhiều đã có
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trong các nhà văn Đức theo nhóm xã hội - dân chủ những năm 80 với các “tiểu thuyết có
khuynh hướng”, mà thiếu sót ít nhiều đã được bà khắc phục một cách tốt đẹp trong cuốn
tiểu thuyết đầu tiên của mình. Trong cuốn tiểu thuyết “Những người cũ và mới”, tác giả miêu

tả tình cảnh khổ cực của những người công nhân làm muối ở Áo, và bên cạnh đó là những
bức tranh minh họa của quý tộc và tư sản ở Viên. Cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới
trong tác phẩm không phải là cuộc đấu tranh trực tiếp giữa các giai cấp. Cũ và mới đối với
tác giả không phải là những phạm trù xã hội - lịch sử mà là những phạm trù ý thức trừu
tượng. Đấy là cuộc đấu tranh giữa hai thế giới đối lập, giữa tôn giáo và chủ nghĩa vô thần,
giữa quan niệm bảo thủ, định mệnh và lòng tin vào sức mạnh khoa học... Cuốn tiểu thuyết
thiên về lý thuyết trừu tượng và thiếu hẳn sự phong phú của những xung đột thực tế.

“Tôi tuyệt đối không chống lại loại thơ mang tính khuynh hướng - Ăngghen viết - Ông
tổ của bi kịch, Etsinlơ, và ông tổ của hài kịch là Arixtôphan, cả hai đều là những nhà thơ

mang tính khuynh hướng rất rõ. Đăngtơ, Xécvăngtéc cũng thế, và ưu điểm của vở “Âm mưu
và tình yêu” của Sile chính là ở chỗ nó là vở kịch có khuynh hướng chính trị đầu tiên ở Đức.
Các nhà văn Nga và các nhà văn Nauy hiện đại, những người viết những quyển tiểu thuyết
rất hay, đều là những người mang tính khuynh hướng. Nhưng tôi cho rằng bản thân khuynh
hướng phải toát ra từ tình thế và từ hành động, chứ không nên nhấn mạnh nó một cách đặc
biệt, và nhà văn không bắt buộc phải đưa ra trước người đọc sẵn sàng đâu đấy giải pháp
lịch sử tương lai về các xung đột xã hội mà nhà văn miêu tả”.

Bức thư của Ăngghen được viết trong thời kỳ đạo luật đặc biệt chống những người xã hội
chủ nghĩa của Bitxmac vào năm 1878 đang được lưu hành và Đảng xã hội - dân chủ Đức bị
tuyên bố đặt ngoài vòng pháp luật, phải rút lui vào bí mật mười hai năm. Thời kỳ này là
thời kỳ chưa chín muồi về nhận thức của phong trào công nhân Đức, và phần lớn số độc giả

là thuộc giới tư sản. Trong những điều kiện lịch sử này, theo Ăngghen, nhà văn hiện thực
thành công nhiệm vụ của mình là chưa cần phải đứng về phía giai cấp công nhân một cách
công khai và rõ ràng, mà chỉ dừng lại ở mức độ đấu tranh với các “ảo tưởng ước lệ đang thống

trị” và “chủ nghĩa lạc quan tư sản”. Tuy nhiên, ý nghĩa của bức thư của Ăngghen là ở chỗ nó
phản ánh không chỉ quan điểm của ông về những điều kiện và những nhiệm vụ cụ thể của
nước Đức những năm 80, thời kỳ thống trị của những đạo luật đặc biệt chống những người

xã hội chủ nghĩa. Ăngghen có đề cập đến việc phân tích nhân vật trong sáng tác nghệ thuật
ở những hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước Đức những năm 80, gắn với sự phân tích những
vấn đề rộng hơn và chung hơn của văn học và nghệ thuật hiện thực có đặc điểm nguyên tắc
sâu sắc, trong bức thư của mình.

Trong tác phẩm “Về vấn đề nhà ở” (1872 - 1873), Ăngghen đã bút chiến với đồ đệ của

Pruđông là Muynbécghe. Ông giải thích sự khác nhau về nguyên tắc giữa chủ nghĩa mác
xít và những dạng khác nhau của chủ nghĩa xã hội tư sản, trong số này có chủ nghĩa của
Pruđông.

Pruđông và đồ đệ người Đức Muynbécghe, trong những lời phê phán của mình đối với xã
hội tư sản, xuất phát từ tư tưởng trừu tượng của “sự chân thực”, cho rằng nhiệm vụ đầu tiên
của người xã hội chủ nghĩa là phải đưa ra những yêu sách nhất định, nhưng họ lại nói luôn
là xã hội tư sản không thể đáp ứng được yêu sách đấy. Khác với chủ nghĩa không tưởng,
chủ nghĩa xã hội “khoa học” của Pruđông xuất phát không phải từ những “nhu cầu” chính
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đáng trừu tượng mà từ sự “miêu tả” những quan hệ kinh tế hiện thực. Đối với người mác
xít, nhiệm vụ trước tiên là phát hiện những yếu tố cách mạng xã hội chủ nghĩa, chín muồi
một cách khách quan trong quá trình phát triển hiện thực và chỉ ra sự tất yếu lịch sử của
chiến thắng của giai cấp công nhân. Đồng thời, trái ngược hẳn với Muynbécghe vốn tách rời

“miêu tả” và “giải thích” các hiện tượng đời sống xã hội và đối lập chúng với nhau, Ăngghen
viết rằng, bất kỳ sự “miêu tả đúng đắn” nào cũng đồng thời là sự “giải thích đối tượng”.

Trong bức thư gửi M.Caoxki, Ăngghen đã phát triển cách giải quyết vấn đề mối tương
quan giữa chủ nghĩa hiện thực và tính khuynh hướng trong văn học nghệ thuật, đặc biệt gắn
chặt với nhận thức mác xít về vấn đề mối tương quan giữa lý tưởng và hiện thực, giữa “sự

giải thích” và “sự miêu tả” do chính Ăngghen đã đưa ra mười hai năm trước trong luận chiến
với Muynbécghe.

Ăngghen đã chỉ ra, nếu chỉ với những lý tưởng cao thượng trừu tượng và ý chí quả cảm
để viết nên những tiểu thuyết tuyên truyền cho thế giới quan cách mạng thì chưa đủ. Để viết
được cuốn sách có tác động thực tế đến người đọc, tác giả, được tư tưởng xã hội chủ nghĩa
chỉ hướng, cần có khả năng phản ánh cuộc sống một cách sáng tạo, phát huy được những quy
luật và khuynh hướng khách quan vốn có của nó, chỉ ra triển vọng của cuộc đấu tranh xã hội,

con đường chiến thắng tất yếu của giai cấp công nhân. Ăngghen đề ra trước nữ văn sĩ nhiệm

vụ thống nhất một cách hữu cơ tính khuynh hướng cách mạng và chủ nghĩa hiện thực. Ông
chỉ ra rằng tư tưởng cách mạng tiên tiến trong nghệ thuật yêu cầu tác giả không chỉ khẳng
định sức mạnh của những hình tượng của mình đối với nhiệm vụ tuyên truyền những niềm
tin của mình, mà còn cả kỹ năng thể hiện rõ ràng khuynh hướng cách mạng khách quan vốn
có của đời sống, kỹ năng thể hiện khuynh hướng này trong những hình tượng và hoàn cảnh
sinh động (không phải chỉ được tác giả sáng tạo một cách nghệ thuật mà cả những sự kiện
và những điều quan sát được khái quát một cách sáng tạo). Khuynh hướng như vậy trong
nghệ thuật không khỏi “bắt nguồn từ hoàn cảnh, tình thế và hành động”, điều mà dường như
tác giả không chỉ ra nhưng nó hòa hợp một cách hữu cơ với sự thật đời sống, nên không vi
phạm tính tự do và độc lập của các hình tượng nghệ thuật, của tính biện chứng bên trong
vốn có của các hình tượng đó. Việc đánh lộn sòng nhận thức cách mạng sâu sắc về tính thực
tiễn của những khuynh hướng khách quan với “những lời lẽ cách mạng ba hoa” trong nghệ
thuật cũng như trong chính trị, luôn luôn là kết quả của việc hiểu biết hạn chế về mục đích,
nhiệm vụ cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản và trình độ cao của thế giới quan
cách mạng.

Khi đề ra trong bức thư luận điểm “mỗi nhân vật là một điển hình, nhưng đồng thời lại

là một cá nhân hoàn toàn xác định”. Ăngghen đã áp dụng luận điểm này vào việc đánh giá
đặc điểm của những môi trường này, khác, cũng như tính cách các nhân vật tích cực hoặc

phản diện trong tiểu thuyết. Ông chỉ ra tính cá thể hóa chưa toàn diện và cả tính điển hình

chưa trọn vẹn của các hình tượng nhân vật chính trong tác phẩm của Caoxki, thí dụ Ácnôn
Râytanh: cùng với việc nêu rõ đặc điểm cá nhân thì người đọc gặp sự lý tưởng hóa một cách
khách quan của nhà văn về nhân vật của mình. Sự lý tưởng hóa này không thể thay thế cho
việc miêu tả tính cách hiện thực khách quan của nhân vật, không thể thay thế cho việc thể
hiện nhân vật một cách uyển chuyển như một cá nhân xác định và đồng thời như một cá
nhân thể hiện tâm trạng của giai cấp cách mạng.
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Cần phải chú ý rằng, khi trình bày thái độ phê phán của mình đối với tính khuynh hướng

công thức và trừu tượng thể hiện trong tiểu thuyết của Caoxki, Ăngghen đã căn cứ vào
những nguyên tắc thẩm mỹ mà những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác đề ra từ rất lâu, trước

những năm 80. Ngay từ những buổi đầu hoạt động của mình, vào năm 1839, Ăngghen trong
bài báo về “Những câu chuyện dân gian Đức” đã có thái độ phủ nhận đối với loại “thi ca có

khuynh hướng tẻ nhạt và thiếu tự nhiên”. Ít lâu sau, Mác đã từng giễu cợt trong tờ “Sông
Ranh” cái quan niệm phổ biến của những người tự do chủ nghĩa Prút những năm 30 - 40
rằng khuynh hướng “tốt’ có thể là sự bỏ qua cho những “khiếm khuyết về hình thức”. Những

lời phê phán của Ăngghen về thi ca và văn xuôi của nhóm chủ nghĩa xã hội “chân chính” và
những sáng tác của các nhà văn trong nhóm “nước Đức trẻ” mà tác phẩm đầy rẫy “những
nhược điểm về tài năng được che dấu dưới những lời mập mờ về chính trị”, đã chứng minh

cho thái độ phủ định kiên quyết của Ăngghen đối với những tác phẩm văn học kiểu này.

Sau này Ăngghen cũng đã khinh miệt đáp lại những “kẻ văn chương trống rỗng” của nhóm
dân chủ thông tục dù “không có tài năng” vẫn muốn có “khuynh hướng”. “Nói suông và làm
việc là một đối lập không thể dung hòa, - Mác viết trong bức thư gửi cho L. Lônggơ năm

1881 - khi đối lập những nhà hoạt động của nhóm “Ý dân”, những người giản dị, thiết thực,
dũng cảm với những kẻ thích phô trương trong nhóm những người “đôktrinher” (lý luận cố
chấp) và những người thuộc nhóm “xã hội chủ nghĩa vô chính phủ” những năm 80". Lòng
căm ghét những “lời lẽ văn hóa về cách mạng, tinh thần tôn trọng “công việc” cách mạng
thực sự hơn hẳn lối quảng cáo trừu tượng giả danh cách mạng, đã quy định nhận thức của

Mác và Ăngghen về nhiệm vụ của văn học và xuất bản xã hội chủ nghĩa và cách mạng, đã
quy định thái độ phê phán của hai ông đối với thi ca và nghệ thuật mà trong đó, khuynh
hướng nảy sinh không phải từ cách hiểu biết sâu sắc tính biện chứng cách mạng của sự phát
triển hiện thực, mà từ cách hiểu giáo điều, thiếu uyển chuyển những luận điểm trừu tượng
này khác của chủ nghĩa Mác, hoặc nảy sinh từ thiên hướng nghiêng về “những lời ba hoa
cách mạng”. “Có thể phát biểu những tư tưởng cách mạng mà không cần lặp đi lặp lại không

ngừng từ “cách mạng”, - Ăngghen viết nhân nói về tính khuynh hướng.

Thư của Ăngghen đã gây cho M. Caoxki một ấn tượng lớn. Ngày 10.5.1886 bà viết trả

lời Ăngghen: “Bức thư của ông thật thấm đượm nhiệt tình nồng hậu. Ông đã phân tích một
cách thiện chí các công trình của tôi vì ông cho rằng chúng xứng đáng với sự phê phán tỉ mỉ.
Đó là một bức thư dễ chịu nhất vì được một người như ông viết ra. Đối với tôi nó cũng là

bức thư làm cho tôi tự hào nhất trong những bức thư tôi đã nhận được” (Ph. Siler - Ăngghen
như một nhà phê bình văn học - trang 129).

Về sau, Caoxki có nhắc đến một số tư tưởng được kể ra trong bức thư của Ăngghen ở một
bài báo của mình đăng ở “Thời đại mới”. “Các nhà mĩ học của chúng ta hoàn toàn quên mất
rằng - bà viết - các nhà thiên tài của mọi thời đại đều là những nhà văn có khuynh hướng
và nói chung, không quan tâm đến những hiện tượng hoang đường, không xác định mà lại
nhìn kỹ xã hội bằng cặp mắt mở rộng và rõ ràng, thừa nhận sự chưa hoàn thiện của xã hội
và đặt câu hỏi “vì sao” và “để làm gì”2.

Song, trong sáng tác của mình, Caoxki cũng đã không khắc phục được những thiếu sót

2“Thời đại mới” (Neue Zeit) 1889, Jahrgang 7, S 205.

53



mà Ăngghen chỉ ra. Điều này Mêring đã chỉ ra trong bài cáo phó của Caoxki vào năm 19123.

[ 3 \

Trong bức thư gửi M. Caoxki, nhân việc phân tích vấn đề tính khuynh hướng trong nghệ

thuật, Ăngghen đã làm sáng tỏ một vấn đề trong chủ nghĩa hiện thực. Ăngghen chỉ ra rằng,
chủ nghĩa hiện thực chỉ phù hợp với loại khuynh hướng toát lên từ “hoàn cảnh và hành
động”, từ sự vận động thực tế và lôgíc của những hình tượng nghệ thuật sinh động, loại

khuynh hướng toát lên từ việc mở rộng những tính cách và những say mê. Ở giai đoạn này,

Ăngghen đã xác lập một phương diện cơ bản khác trong quan điểm của mình về chủ nghĩa
hiện thực. Đó là trong bức thư gửi cho nữ văn sĩ Anh có xu hướng xã hội chủ nghĩa Mácgarét
Háccơnetxơ viết vào tháng tư năm 1888.

Háccơnetxơ đã từng quen biết với con gái của Mác là Êlêônôra Mác Evêling và trong

những năm 80 đã sống ở nhà Ăngghen. Bà là điển hình của những người trí thức Anh có
khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ này. Háccơnetxơ đã đồng cảm chân thành với
giai cấp công nhân, từng tham gia vào phong trào xã hội chủ nghĩa ở Anh nhưng lại không
tin vào khả năng đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân. Háccơnetxơ đặt hy vọng
của mình chỉ vào phong trào của một số rất ít những người trí thức có khuynh hướng xã hội
chủ nghĩa và nói chung là vào những người có văn hóa xuất thân từ xã hội tư sản.

Ảo tưởng này của Háccơnetxơ không chỉ là bản chất của riêng bà mà là của phần lớn

những đại diện có tinh thần cấp tiến trong giới trí thức tư sản Anh những năm 80. Ảo tưởng
ấy đã thể hiện trong các truyện, đặc biệt là trong truyện “Cô gái thành thị” của Háccơnetxơ

mà Ăngghen đã phân tích trong bức thư của mình. Háccơnetxơ đã kể về số phận cô thợ trẻ
thành Luân Đôn Nenli Ambrôdơ một cách giản dị. Nenli bị Gơrăng quyến rũ và lừa phỉnh.
Đó là một nhân vật tư sản chuyên đi tuyên truyền chính trị trong công nhân mà thực chất là
lừa dối họ. Nhưng mặt khác, quần chúng công nhân trong câu chuyện của Háccơnetxơ, như

Ăngghen nhận xét: “xuất hiện với tính cách một quần chúng thụ động, không thể tự giúp
mình được, thậm chí không có một sự cố gắng và một mưu toan nào về mặt đó. Mọi mưu
toan kéo họ ra khỏi cái cảnh nghèo khổ làm họ đần độn, đều xuất phát từ bên ngoài, hoặc

từ bên trên”. Ăngghen thấy trong việc thể hiện giai cấp công nhân như “một quần chúng thụ
động” không chỉ là một nhược điểm chính trị nghiêm trọng của tiểu thuyết của Háccơnetxơ
mà còn là sự nhượng bộ không thể tha thứ của nữ văn sĩ đã tách khỏi những truyền thống
nghệ thuật hiện thực chân chính. Nếu như việc diễn tả quần chúng đau khổ và thụ động, là

đúng đối với năm 1800 hay 1810 tức là vào thời của Xanh Ximông và của Rôbe Ôoen thì vào
năm 1887 vấn đề không phải như vậy nữa, đối với một người gần 50 năm nay đã được vinh
dự tham dự vào phần lớn các trận chiến đấu của giai cấp vô sản. Sự kháng cự có tính chất
cách mạng của giai cấp công nhân chống lại môi trường áp bức đang bao quanh nó, những
mưu toan vội vã nửa tự giác hay tự giác nhằm phục hồi các quyền của con người đã được
ghi vào lịch sử, và vì vậy cần phải có được địa vị trong lĩnh vực chủ nghĩa hiện thực”.

Khi phân tích những nguyên nhân đã dẫn Háccơnetxơ tới việc miêu tả giai cấp công nhân

như những quần chúng thụ động không thể tự giúp được mình, Ăngghen chỉ ra rằng, những

3“Thời đại mới” (Neue Zeit) 1912, Ig. Bd. S 457 - 458.
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nguyên nhân đó không phải do chỗ yếu trong thế giới quan của Háccơnet mà do không hiểu
sâu sắc về các nguyên tắc của nghệ thuật hiện thực. Như đã nhận xét ở trên, Háccơnetxơ đã
ghi dưới đầu đề cuốn sách của mình là: “Một câu chuyện hiện thực”. Song chủ nghĩa hiện thực
trong cách hiểu của Háccơnetxơ cũng như trong cách hiểu của nhiều người cùng thời với bà,
mà quan điểm đối với chủ nghĩa hiện thực đã được hình thành dưới ảnh hưởng của những

tuyên ngôn thẩm mĩ của Dôla và những người đi theo ông, có nội dung là, theo Ăngghen, sự
“chân thực của các chi tiết”, tức là dựng lại đời sống sinh hoạt, các hoàn cảnh và nói chung
các mặt bên ngoài của đời sống một cách đáng tin cậy như một thiên thời sự vậy. Cách hiểu
hẹp hòi này về chủ nghĩa hiện thực, xem chủ nghĩa hiện thực như là “sự chân thực của các

chi tiết” và hoàn cảnh bên ngoài, đã bị Ăngghen phê phán trong bức thư của mình. Ăngghen
viết: “Theo tôi, ngoài chi tiết chân thực, chủ nghĩa hiện thực còn đòi hỏi một sự tái hiện chân
thực những tính cách điển hình trong những hoàn cảnh điển hình”. Khi nhận xét “các tính
cách trong truyện của Háccơnetxơ là “khá điển hình trong những giới hạn ở đó những tính

cách ấy hành động”, Ăngghen cho rằng những giới hạn này là quá hẹp bởi vì bà không biết
vẽ nên trong tác phẩm của mình những hoàn cảnh điển hình của đời sống xã hội đang bao
quanh nhân vật và bắt họ hành động.

Việc Ăngghen chỉ ra tầm quan trọng của chủ nghĩa hiện thực là phải diễn tả những tính
cách và hoàn cảnh xã hội điển hình có ý nghĩa lớn lao đối với chủ nghĩa hiện thực. Đồng

thời, cần nhấn mạnh rằng, khi nói về hoàn cảnh điển hình, Ăngghen không chỉ muốn nói về
sự tổng hợp của nhiều hoàn cảnh khác nhau đang tác động đến cuộc đời của nhân vật, mà
trước hết nói về những hoàn cảnh lịch sử cơ bản đang tác động quyết định đến toàn bộ cuộc
sống xã hội và quyết định việc hình thành tính cách mỗi con người, cụ thể là nói về những
điều kiện vật chất do đời sống xã hội tạo nên, không phụ thuộc vào ý chí và nhận thức của
con người.

Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình. Nhưng con người sáng tạo ra lịch sử của mình
dưới tác động của những hoàn cảnh khách quan, không phụ thuộc vào ý chí của mình, bởi vì
mục đích và nội dung của những hoạt động của con người lại phụ thuộc vào cuộc đấu tranh

giai cấp do điều kiện của cuộc sống xã hội quy định. Ăngghen nói rằng bằng ngôn ngữ mĩ
học khi đưa ra ý kiến về sự phụ thuộc của những tính cách điển hình vào hoàn cảnh điển
hình, bắt họ phải hành động: luận điểm chung của chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng, mọi
người làm ra lịch sử của mình không phải trong những hoàn cảnh mà họ có thể lựa chọn
được, mà những hoàn cảnh này là được xác định bởi điều kiện vật chất xã hội, bởi bước tiến
triển của cuộc đấu tranh giai cấp. Việc thể hiện hiện thực cuộc sống là không thể làm được,
nếu như người nghệ sĩ không hiểu được sâu sắc những hoàn cảnh lịch sử cụ thể đã tác động
đến tâm lý và hành vi của nhân vật. Khi tách rời tính cách và hoàn cảnh, việc nhà văn không
hiểu mối liên hệ giữa tâm lý nhân vật của mình với những điều kiện khách quan xung quanh
đã quyết định sự hình thành tâm lý đó, sẽ không cho phép họ diễn tả đúng đắn những tính
cách này ngoài một phạm vi nhỏ hẹp của những quan hệ cá nhân ít hay nhiều tách biệt, và
không cho phép họ diễn tả được đúng đắn vai trò lịch sử của các giai cấp khác nhau trong
đời sống xã hội.

Không chỉ nhiều nhà văn hiện thực thế kỷ XIX mà cả những nhà khai sáng thế kỷ XVIII
cũng đã cho rằng: “tính cách” con người hình thành dưới ảnh hưởng của “hoàn cảnh”. Cuộc
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đấu tranh của những nhà duy vật thế kỷ XVII chống lý thuyết “những tư tưởng bẩm sinh”,
việc họ bảo vệ chủ nghĩa tình cảm trong lý thuyết về nhận thức, nhất định dẫn họ đến chỗ
công nhận vai trò quyết định của hoàn cảnh và sự giáo dục đối với việc hình thành tính cách

con người, Mác và Ăngghen đã chỉ ra như vậy. Đ. Lokk cho rằng, trước khi va chạm vào
cuộc sống bên ngoài, tâm hồn con người là một “tờ giấy trắng”, còn Ghenvéin khẳng định
con người sinh ra là bình đẳng và tất cả những khả năng khác nhau chỉ giải thích được bằng
sự giáo dục và những hoàn cảnh khác nhau của họ. Song khi công nhận luận điểm về sự phụ
thuộc của tính cách vào hoàn cảnh, những nhà duy vật thế kỷ XVIII cho rằng bản tính con
người bao giờ nhất định cũng như nhau, không biến đổi, và họ không hiểu khái niệm “hoàn
cảnh”, họ đã trả lời không đúng vấn đề vai trò quyết định trong việc hình thành tính cách
con người là thuộc về những hoàn cảnh nào. Họ hiểu khái niệm hoàn cảnh tạo nên tính cách
con người là khí hậu và nói chung là môi trường địa lý, những quan niệm và sở thích của
những người xung quanh, phong tục tập quán đạo đức và những sự ngẫu nhiên khác nhau...
Còn vai trò của các hoàn cảnh đã có ý nghĩa quyết định đối với quá trình tiến triển của cuộc
sống xã hội như vai trò của kinh tế và đấu tranh giai cấp thì không được các nhà Khai sáng
thế kỷ XVIII hiểu một cách rõ ràng, đúng mức, mặc dù trong các tác phẩm của họ cũng đã
có thể gặp những phán đoán riêng biệt, thiên tài về điều này.

Mặt khác, Dôla và những nhà văn tự nhiên chủ nghĩa khác ở cuối thế kỷ XIX cũng là
những người tin một cách cuồng tín vào ảnh hưởng của “môi trường” đối với tính cách con
người. Song các nhà tự nhiên chủ nghĩa hiểu môi trường không phải là một tổng hợp thực
rộng rãi của các mối quan hệ được hình thành trong xã hội và tác động đến tính cách con
người, mà họ hiểu môi trường chỉ là một lĩnh vực hẹp của những hoàn cảnh rất gần và trực
tiếp bao quanh nhân vật. Các nhà tự nhiên chủ nghĩa đã tách rời một cách nhân tạo cái
“môi trường” chật hẹp, gần gũi xung quanh nhân vật khỏi cuộc đấu tranh xã hội và những
lực lượng và khuynh hướng lịch sử đã xác định nội dung lịch sử thời đại họ. Ngoài ra, Dôla
và những người theo ông đã hiểu ảnh hưởng của môi trường lên tính cách của con người rất
phiến diện. Họ đã biến con người thành trò chơi thụ động trong bàn tay của những sức mạnh
tự phát của môi trường và tính di truyền chứ không tính đến đặc điểm sáng tạo tích cực của
hoạt động và ý thức con người, không tính đến khả năng của con người, khả năng dựa vào
“hoàn cảnh” lịch sử, đối lập với sức mạnh của những “hoàn cảnh” thù địch và nhờ đó tham
gia tích cực vào quá trình biến đổi, cải tạo cuộc sống.

Con người trong cuộc sống bị bao bọc bởi số lớn trong hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh
lớn hoặc hoàn cảnh nhỏ. Trong những hoàn cảnh này có nhiều hoàn cảnh là điển hình của

giai cấp này, của đời sống này, của đất nước này. Ở đây không chỉ có những hoàn cảnh lớn
mà cả những hoàn cảnh nhỏ, thậm chí không đáng kể, cũng có thể có đặc điểm điển hình
và có giá trị quan trọng không thay đổi được đối với nghệ sĩ. Hầu như mọi tác phẩm vĩ đại
của nghệ thuật hiện thực đều chứng minh rằng, đối với người nghệ sĩ, có những hoàn cảnh
không mang ý nghĩa gì nhưng lại có tính biểu hiện cao, thậm chí cả những chi tiết đôi khi
khắc họa lên mặt này hay mặt khác của đời sống xã hội một cách tổng hợp và có sức mạnh,
thì những hoàn cảnh và chi tiết đó cũng có thể có giá trị lớn như thế nào.

Song chủ nghĩa Mác không hạn chế ở chỗ chỉ công nhận sự phụ thuộc của tính cách vào
hoàn cảnh. Từ sự tổng hợp vô số những hoàn cảnh khác nhau xung quanh con người, Mác
đã tách ra cái hoàn cảnh cơ bản và có tính quyết định nhất trong mỗi thời đại lịch sử - đó
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là những điều kiện sản xuất vật chất và trao đổi. Mác chỉ ra rằng sự phát triển của tất cả
các yếu tố còn lại của đời sống cuối cùng phụ thuộc vào sự phát triển của những hoàn cảnh

cơ bản này. Và cách hiểu về chủ nghĩa hiện thực được Mác và Ăngghen đặt cơ sở không chỉ
dừng lại ở chỗ công nhận mối quan hệ giữa tính cách và hoàn cảnh, giữa tính cách và “môi
trường” như các nhà khai sáng thế kỷ XVIII và những người tự nhiên chủ nghĩa cuối thế kỷ

XIX. Theo Ăngghen, nhiệm vụ của nghệ thuật hiện thực chủ nghĩa là phải diễn tả cuộc sống
và con người như thế nào để giúp cho người đọc rút ra được từ tổ hợp rộng rãi những hoàn
cảnh xung quanh con người và phân định ra được những hoàn cảnh chính, cơ bản, phải diễn
tả như thế nào để cho thấy được nguyên nhân tạo nên tính cách của mỗi con người và toàn
bộ cuộc sống xã hội nói chung, và thông qua những quan hệ vật chất khách quan của xã hội
hình thành độc lập với ý chí và nhận thức của con người.

Như vậy, không phải bất cứ một nghệ thuật nào cứ diễn tả mối quan hệ giữa tính cách và
môi trường, đều là nghệ thuật hiện thực với ý nghĩa chân chính, sâu sắc của nó theo quan

điểm của Mác và Ăngghen. Chỉ có loại nghệ thuật nào vẽ ra được chân thực bức tranh đời
sống khách quan, không chỉ dừng lại ở việc mô tả những ảnh hưởng của môi trường sống,
mà chỉ ra được cái nguyên nhân cuối cùng của sự phát triển các tính cách và tất cả những
hoàn cảnh là ở những điều kiện khách quan của cuộc sống và cuộc đấu tranh giai cấp, đó
mới là nghệ thuật hiện thực chân chính.

Khi nhận định nội dung lịch sử mới mà Mác và Ăngghen đã đưa ra khái niệm chủ nghĩa
hiện thực còn cần phấn đấu mạnh một điều khác nữa.

Chủ nghĩa Mác đã công nhận sự phụ thuộc của “tiến trình tư tưởng” vào “tiến trình vật
chất”, sự phụ thuộc của “tính cách vào hoàn cảnh”. Nhưng đồng thời việc công nhận tính
khách quan của quy luật và ảnh hưởng của nó do sự phát triển kinh tế và cuộc đấu tranh giai

cấp, hoàn toàn không đưa Mác và Ăngghen đến chủ nghĩa định mệnh lịch sử như tư tưởng
con người phụ thuộc vào uy quyền của môi trường và di truyền như Dôla và các nhà tự nhiên
chủ nghĩa đề xuất. Khi giải thích nguyên nhân quá trình sống xã hội là sự phát triển những

mối quan hệ sản xuất vật chất, Mác và Ăngghen đã chỉ ra con đường thật sự, chân chính để
biến con người thành chủ nhân và là người sáng tạo ra những hoàn cảnh xung quanh. “Sự

tất yếu là mù quáng - Ăngghen viết - khi nó chưa được nhận thức” “hoàn cảnh tạo ra con
người ở mức độ con người tạo ra hoàn cảnh”, “trong hoạt động cách mạng, sự thay đổi chính
bản thân mình trùng hợp với sự thay đổi hoàn cảnh”.

Các nhà văn hiện thực của những năm 80 đã phát triển luận điểm về ảnh hưởng của môi
trường đến tính cách con người với tinh thần của chủ nghĩa duy vật tầm thường, thô thiển,
đã đi đến chỗ hiểu con người như một tồn tại rất thụ động, không có khả năng chống đối lại
ảnh hưởng làm mất tính người, để cho môi trường đè nặng và làm tha hóa nhân cách. Ngược
lại với cách hiểu tự nhiên chủ nghĩa về mối quan hệ qua lại giữa tính cách con người và môi

trường, Ăngghen chỉ ra rằng hoàn cảnh lịch sử của thế giới tư bản không chỉ đè nén và dập
tắt tính tích cách của con người trong môi trường của giai cấp thống trị, mà còn nảy sinh ra
tinh thần phản kháng cách mạng của giai cấp công nhân, nảy sinh ở họ khả năng chiến đấu
và chiến thắng những hoàn cảnh thù địch của đời sống tư sản.

Khi nói về tác phẩm mác xít đầu tiên của Ăngghen “Tình cảnh của giai cấp công nhân

Anh”, Lênin viết: “Trước Ăngghen, đã có rất nhiều người diễn tả nỗi đau khổ của giai cấp vô
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sản và chỉ ra sự cần thiết phải giúp đỡ họ. Nhưng Ăngghen là người đầu tiên nói rằng giai
cấp vô sản không chỉ là giai cấp đau khổ, rằng chính hoàn cảnh kinh tế nhục nhã mà giai
cấp vô sản phải chịu đựng đã đẩy họ tiến lên phía trước không thể kìm hãm được, và bắt
họ tự nhiên phải đấu tranh vì công cuộc giải phóng triệt để cho mình và tự giúp đỡ mình”.

Ăngghen đã cố gắng giải thích cho Háccơnetxơ về mối liên hệ lịch sử không ngừng giữa hoàn
cảnh khách quan của giai cấp vô sản trong chế độ tư sản và ý hướng tích cực của giai cấp ấy

tiến tới cuộc đấu tranh tự giải phóng. Ăngghen đã nói điều này trong bức thư của mình khi
nói về mối quan hệ biện chứng giữa “tính cách điển hình” và “hoàn cảnh điển hình”.

Khi phát hiện trong những tính cách và hoàn cảnh được diễn tả sự phản ánh những
khuynh hướng và những quy luật đã điều khiển đời sống xã hội không phụ thuộc vào ý chí
và nhận thức con người mà cuối cùng được xác định bởi tiến trình phát triển kinh tế, theo ý

Ăngghen, nghệ thuật hiện thực đã giúp cho con người nhận thức được những quy luật khách
quan của sự phát triển xã hội. Và đồng thời, nó còn giúp cho con người làm chủ được những
quy luật này, dạy cho con người biết được những con đường biến đổi lịch sử của những hoàn
cảnh đang tồn tại là như thế nào. Nó chỉ ra rằng, dưới ảnh hưởng của sự phát triển xã hội,
con người riêng biệt và những giai cấp tiến bộ đã bước vào cuộc đấu tranh với những hoàn
cảnh được hình thành trong đó như thế nào trong khi tái tạo chúng trong quá trình lao động
và thực tiễn cách mạng và biến đổi chúng nhờ những điều kiện mới, tiến bộ hơn của cuộc
sống.

Như chúng ta đã biết, Ăngghen, trong bức thư gửi cho Háccơnetxơ, đã dẫn chứng sáng
tác của Bandắc như là mẫu mực của nhà văn hiện thực trong giai đoạn đi lên của xã hội tư
sản, người đã biết diễn tả những hoàn cảnh điển hình của cuộc sống xã hội với sự chân thực
thiên tài, đã có thể “đi ngược các thiện cảm giai cấp và thành kiến chính trị của mình”, để
nhìn thấy trong những người cách mạng của thời đại mình những “con người chân chính của
tương lai”.

“Bandắc - Ăngghen viết - người mà tôi cho là một bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực, lớn
hơn hẳn tất cả mọi Dôla quá khứ, hiện tại và tương lai - trong “Tấn trò đời” đã cấp cho ta
cái lịch sử hiện thực tuyệt diệu nhất của xã hội Pháp, bằng cách miêu tả, dưới hình thức
biên niên sử, gần như từng năm một, từ năm 1816 đến 1848 sự thâm nhập ngày càng mạnh
của giai cấp tư sản đang lớn mạnh vào xã hội quý tộc - tầng lớp này sau 1815 đã xây dựng
lại hàng ngũ và trong chừng mực có thể được, đã nêu lên mẫu mực của tính chất lịch sử kiểu

cách Pháp cổ xưa. Ông miêu tả việc những tàn dư cuối cùng của xã hội này - là xã hội mẫu
mực đối với ông - dần dần đã tiêu vong như thế nào trước sự tấn công của anh chàng tầm
thường mới phất lên hoặc đã bị anh ta hủ hóa như thế nào. Việc công nương quý tộc đã có
những hành động phản bội chồng chỉ là một phương tiện tự bảo vệ hoàn toàn phù hợp với
cái tình cảnh dành cho cô ta trong hôn nhân. Về sau, thay vào công nương ấy đã xuất hiện
bà vợ tư sản là người đi kiếm tấm chồng để có tiền hay đồ trang sức. Xung quanh bức tranh
trung tâm này, Bandắc tập trung tất cả lịch sử của xã hội Pháp; ở đây tôi đã biết được, ngay
cả theo ý nghĩa kinh tế học, nhiều chi tiết (chẳng hạn về phân phối lại động sản và bất động
sản sau cách mạng) hơn ở các quyển sách của tất cả những nhà chuyên môn: các sử gia, các
nhà kinh tế học, các nhà thống kê của thời kỳ này gộp lại. Tuy nhiên, về quan điểm chính
trị, Bandắc là người quân chủ chính thống. Tác phẩm vĩ đại của ông là một bài thơ ai oán

58



không dứt về cảnh tan rã không thể tránh khỏi của cái xã hội thượng lưu; tất cả mọi thiện
cảm của ông dành cho cái giai cấp đã bị đẩy tới chỗ diệt vong. Nhưng mặc dù thế, lời châm
biếm của ông không bao giờ chua chát sâu cay hơn là khi ông bắt chính những người quý tộc,
những người đàn ông và những người đàn bà quý tộc mà ông có thiện cảm hơn cả, phải hoạt
động. Và những con người duy nhất mà ông bao giờ cũng nói về họ với sự say sưa không che
đậy, đó là những đối thủ chính trị quyết liệt nhất của ông, những người cộng hòa - những
anh hùng của phố Tu viện Xanh Meri, những người anh hùng này lúc bấy giờ (1830 - 1836)
thực tế là đại biểu của quảng đại quần chúng. Và chính vì Bandắc đã buộc phải đi ngược lại
các thiện cảm giai cấp và các thành kiến chính trị của mình, chính vì ông đã nhìn thấy sự
sụp đổ tất yếu của những người quý tộc yêu quý của ông và miêu tả họ với tính cách những
con người không đáng được hưởng một số phận khá hơn và chính vì ông đã thấy những con
người chân chính của tương lai ở cái nơi duy nhất ta có thể tìm thấy họ, chính vì thế mà tôi
thấy đó là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của chủ nghĩa hiện thực và là một trong
những nét vĩ đại nhất của ông già Bandắc”.

Bức thư của Ăngghen gửi cho Laur. Laphacgơ trước đó, từ 13.12.1883, được công bố vào

năm 1956 đã bổ sung và xác định đúng hơn lời đánh giá Bandắc mà Ăngghen đã nói trong
bức thư gửi Háccơnetxơ: “Khi tôi bị ốm và nằm trên giường, gần như tôi không đọc gì cả
ngoài Bandắc, và ông già vĩ đại này đã mang đến cho tôi một khoái cảm kỳ lạ. Chính ở đây,
lịch sử nước Pháp từ 1815 đến 1848 phải được viết tốt hơn tất cả Vôliabelây, Kapphigop,

LuiBlăng... cộng lại. Ông ta táo bạo biết chừng nào! Tính biện chứng cách mạng trong sự
phán xét nghệ thuật của ông ta mới tuyệt diệu làm sao!”.

Khi nhận xét hàng loạt những nguyên tắc quan trọng nhất của nghệ thuật hiện thực, lấy

Bandắc làm thí dụ Ăngghen đặc biệt nhấn mạnh tính lịch sử của nhà văn Pháp, nhấn mạnh
đến ý hướng vẽ nên lịch sử hiện thực cụ thể của xã hội Pháp (điều này đã làm Bandắc khác
với các nhà khai sáng thế kỷ XVIII, là những người cũng đã chú ý đến nhiều vấn đề đạo đức
xã hội nhưng đã thể hiện chúng một cách phi lịch sử vì nhìn nhận đạo đức phong tục từ góc

độ đạo đức, trừu tượng). Ăngghen ghi nhận sự chú ý của Bandắc đến những mâu thuẫn giai
cấp cơ bản và những xung đột xã hội của thời đại mình (ông vẽ ra cái áp lực ngày càng mạnh

mẽ của giai cấp tư sản đang lên chống lại xã hội quý tộc). Ở đây, như Ăngghen đã chỉ ra,
Bandắc có thể diễn tả những tính cách điển hình và hoàn cảnh điển hình cũng như diễn tả

những bức tranh gia đình và xã hội, đời sống xã hội và đời sống riêng tư. Ông đã biết chỉ ra
một cách thấu đáo rằng cũng những xung đột xã hội cơ bản như thế của thời đại này lại sẽ
xuất hiện trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội khác nhau như thế nào. Điều

này là điều Ăngghen cho là quan trọng nhất của Bandắc. Ăngghen nhận thấy rằng, Bandắc
trong những cuốn tiểu thuyết của mình, cũng như những nhà văn thế kỷ XVIII, đã dành
không ít chỗ cho việc diễn tả gia đình và hôn nhân tư sản, nhưng gia đình được Bandắc diễn
tả không phải là một hòn đảo nhỏ thanh bình, đối lập với giông tố của cuộc sống xã hội như
thường gặp ở các nhà văn thế kỷ XVIII, những vấn đề gia đình đối với Bandắc cũng có được
ý nghĩa lịch sử xã hội như những vấn đề cuộc sống riêng và cuộc sống xã hội khác. Những sự
phản nghịch của người đàn bà tầng lớp trên, tâm lý của người đàn bà tư sản lừa gạt chồng
vì tiền hoặc để ăn diện trong những cuốn tiểu thuyết của Bandắc đã trở nên những tế bào
nhỏ nhất của đời sống xã hội tư sản mà việc phân tích tế bào ấy đã giúp cho người nghệ sĩ
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bóc trần ra được tính chất chung của nó, những nét điển hình và những quy luật của xã hội
đương thời.

Và cuối cùng, Ăngghen cho rằng tính biện chứng cách mạng của phán xét nghệ thuật của
Bandắc là nét quan trọng và giá trị nhất trong chủ nghĩa hiện thực của ông. Bandắc không có
thái độ thụ động đối với nhân vật của mình. Khi diễn tả những tính cách và tâm lý của mọi
người thuộc những giai cấp xã hội khác nhau trong thời đại mình, Bandắc đồng thời phán

xét và đã tuyên án họ. Tòa án này, theo Ăngghen, không thể tách được với chính bản thân
chủ nghĩa hiện thực của Bandắc. Đây là sự “phán xét” loại đặc biệt. Chính vì vậy, không phải

ngẫu nhiên Ăngghen trong bức thư gửi L. Laphacgơ cho rằng đây không phải là sự “phán
xét” nói chung là mà sự “phán xét” nghệ thuật. Việc xác định sự phán xét nghệ thuật đã chỉ
ra rằng sự đánh giá các nhân vật ở Bandắc không được nói lên dưới hình thức của những lời
nhận định trừu tượng mà đã hòa vào chính việc miêu tả các nhân vật ấy. Sự phán xét nghệ
thuật này hoàn toàn được thông qua sự giải thích nhất định bởi thái độ này hay khác của
nhà văn đối với nhân vật. Đồng thời, sự đánh giá nghệ thuật mà Bandắc đã đưa ra về những
nhân vật của mình, không phải là ngẫu nhiên, tùy tiện. Nó là kết quả của sự hiểu biết sâu
sắc tính biện chứng cách mạng tồn tại khách quan trong lịch sử. Nó thể hiện cảm xúc chính
của nhà văn về những quy luật phát triển xã hội và những khuynh hướng cách mạng sâu xa
nhất của ông. Mặc dù có nỗi niềm gắn bó riêng với giai cấp quý tộc, nhưng Bandắc, theo

cách nói của Ăngghen, không chỉ nhìn thấy sự tất yếu phải sụp đổ của những người quý tộc
yêu dấu của mình như một nhà tư tưởng, mà còn vẽ họ thành những người không xứng đáng
có được số phận tốt hơn, dưới con mắt nghệ sĩ của mình. Mặt khác, là một nhà tư tưởng
sâu sắc và là một nghệ sĩ trung thực, Bandắc không thể không cảm thấy tính ưu việt khách
quan của những kẻ chống đối về mặt chính trị tức những người cộng hòa, không thể không
thấy rằng họ là những con người chính cống của tương lai.

Lời phán định mà Bandắc đã tuyên bố với các nhân vật của mình với tư cách là nhà tiểu
thuyết, rút cục đã trùng hợp với tính biện chứng cách mạng của chính lịch sử, trùng hợp với
hướng khách quan và những tiền đề sau này của sự phát triển xã hội Pháp. Khi diễn tả xã
hội Pháp, diễn tả những điển hình tâm lý xã hội và những tính cách cá nhân khác nhau,
Bandắc đã chỉ ra cho người đọc một cách khách quan và đúng đắn rằng, tương lai sẽ thuộc
về ai trong những giai cấp xã hội đã được diễn tả và ai trong những giai cấp đó sẽ bị lịch sử

phán xét không thương tiếc. Ăngghen cho rằng, chính sự trùng hợp của sự miêu tả và đánh
giá dưới dạng nghệ thuật đời sống xã hội với “tính biện chứng cách mạng” khách quan của
nó, với sự vận động tiến bộ của chính đời sống, là đặc điểm nổi bật nhất của chủ nghĩa hiện
thực của Bandắc, và có ý nghĩa quyết định ngay cả đến cách hiểu vấn đề đặc điểm của chủ
nghĩa hiện thực trong nền văn học mới, xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, sáng tác của Bandắc cũng có mặt mang tính bi kịch của mình: “Sự chiến thắng
của chủ nghĩa hiện thực” trong các tiểu thuyết của Bandắc là, như chúng ta cũng biết, kết
quả của cuộc đấu tranh kiên trì giữa “những thiện cảm giai cấp” và “những thành kiến chính
trị” của nhà nghệ sĩ vĩ đại, mặt khác, là cảm giác sâu sắc về tính biện chứng hiện thực của
sự phát triển lịch sử của xã hội Pháp, cái cảm giác đã chiến thắng trong các tiểu thuyết của

ông. Như Ăngghen đã chỉ ra, đối với nhà văn xã hội chủ nghĩa, khác với Bandắc, không cần
phải có cuộc đấu tranh đau đớn như vậy với chính bản thân mình, bởi vì thế giới quan mác
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xít không đối kháng với tính biện chứng cách mạng của chính hiện thực mà họ phản ánh
một cách nhất quán về mặt lịch sử.

Nhận xét của Ăngghen về cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa hiện thực của Bandắc và những
thành kiến chính trị của ông đã nhấn mạnh một mặt quan trọng của chủ nghĩa Mác về vấn

đề hiện thực mà Mác và Ăngghen đã chỉ ra từ những năm 40 khi nói về những nhà "xã hội

chủ nghĩa chân chính" và Ơgien Xuy. Qua Bandắc, Ăngghen chỉ ra rằng, chiến thắng của
chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật tiến bộ và trong văn học thời đại tư sản luôn luôn gắn
liền với khả năng của nhà văn và người nghệ sĩ biết chống đối lại những ảnh hưởng của hình
thức giả tạo của ý thức. Những hình thức này đã ra đời do những điều kiện của xã hội có
giai cấp và nhiều khi che mờ mắt, thậm chí của cả người nghệ sĩ tư sản tiến bộ, cản trở họ
nhận thức được triệt để những mặt và khuynh hướng sâu sắc hơn cả của cuộc sống xã hội...

Chủ nghĩa hiện thực chân chính trong văn học và nghệ thuật cũng như nhận thức đúng
đắn trong khoa học ở xã hội tư bản chỉ có thể có được ở nơi nào, nghệ thuật và khoa học
biết vươn lên trên tín ngưỡng của một kẻ tầm thường, vươn lên trên những cách hiểu biết
bị bóp méo về những quan hệ xã hội thực, chứ không thể có được chỉ do ý chí chủ quan của
từng cá nhân riêng biệt.

Không phải ngẫu nhiên mà Ăngghen đối lập chủ nghĩa hiện thực của Bandắc với phương

pháp nghệ thuật của Dôla và những người kế tục ông. Ở đây chúng tôi quan tâm đến mối

quan hệ giữa sự đối lập của chủ nghĩa hiện thực Bandắc với Dôla trong bức thư của Ăngghen.
Bandắc có cảm tình với tầng lớp quý tộc đang lui bước nhưng đồng thời ông lại biết đứng
cao hơn những ảo tưởng và những thành kiến quý tộc, ông biết diễn tả bộ mặt lịch sử thực
sự của nó và bộ mặt của những kẻ đối lập về chính trị của nó không phải qua lăng kính
của những hình thức của ý thức giả tạo là thuộc tính của tầng lớp quý tộc mà miêu tả phù
hợp với những khuynh hướng thực của lịch sử mà ông cảm giác được tính biện chứng lịch sử
khách quan của nó...

] ] ]

1. Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác đã làm sáng tỏ nội dung khái niệm “chủ nghĩa hiện
thực” với quan điểm nhận thức luận, các ông đã chỉ ra rằng nhiệm vụ của văn học là
miêu tả sâu sắc và chân thực đời sống cá nhân và xã hội của con người, phát hiện được
mối quan hệ biện chứng giữa “tính cách” và “hoàn cảnh”, chỉ ra các nguyên nhân của
các mặt đời sống xã hội và các khuynh hướng chủ đạo qua sự phát triển kinh tế và cuộc
đấu tranh giai cấp, khả năng xây dựng lý tưởng từ đời sống thực tế.

2. Mác và Ăngghen giải thích khái niệm chủ nghĩa hiện thực trong văn học theo quan điểm
triết học - lịch sử. Các ông chỉ ra rằng chủ nghĩa hiện thực phát triển một cách lịch sử
và nó phản ánh quá trình phát triển và thay đổi đời sống xã hội với toàn bộ tính phức
tạp và không đồng đều về mặt lịch sử vốn có của quá trình này trong những điều kiện
“tiền lịch sử” của nhân loại.

3. Cuối cùng, điểm đặc biệt của quan điểm của Mác và Ăngghen về những vấn đề chủ
nghĩa hiện thực là ở chỗ những quan điểm này là sự vươn tới tương lai, tới chủ nghĩa
hiện thực xã hội chủ nghĩa. Trong khi đánh giá cao chủ nghĩa hiện thực của Sếchxpia,
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chủ nghĩa hiện thực của văn học tiến bộ thế kỷ XIX, Mác và Ăngghen đồng thời cho
rằng sự phát triển lịch sử của chủ nghĩa hiện thực không phải là kết thúc với những
hình thức này, mà các ông cho rằng phong trào giải phóng vô sản và cuộc cách mạng xã
hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân sẽ đề ra những yêu cầu mới đối với người nghệ sĩ
sẽ tạo khả năng phát triển hình thức xã hội chủ nghĩa mới, cao hơn của chủ nghĩa hiện
thực, kết hợp nhận thức tỉnh táo, sâu sắc về con đường thực tiễn của sự phát triển xã
hội và con người riêng biệt, với niềm tin tưởng vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và hoài
bão mê say đối với xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai.
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3 Vấn đề cái anh hùng, cái bi kịch,
cái hài hước và châm biếm

Ngay từ thời kỳ “Niêm giám Đức - Pháp”, khi phân tích khái niệm “chủ nghĩa hiện thực”,
Mác đã chỉ ra rằng, khái niệm này, cũng giống như bất cứ khái niệm khoa học nào, cũng
có thể có những nội dung khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Thời trẻ, Mác đã từng cay
đắng khi viết về những người Philixtanh Đức như viết về những “nhà hiện thực khôn ngoan”,
mà tất cả nguyện vọng và suy nghĩ cao cả nhất cũng không thoát khỏi giới hạn của “cuộc
sống nghèo nàn” của họ. “Chủ nghĩa hiện thực” kiểu như vậy, giống hệt như “chủ nghĩa hiện
thực kệch cỡm” của những nhà kinh tế học tư sản hay “những tài liệu của tất cả những biến
cố quan trọng về những chuyện nhỏ bé, vụn vặt”, những tài liệu vốn có ở những nhà sử học
phản động thế kỷ XIX, tất cả đều xa lạ với tinh thần biện chứng cách mạng, với cảm quan
viễn tưởng lịch sử, và không bao giờ gây nổi chút cảm tình, dù là ít nhất, đối với những người
đặt nền móng cho chủ nghĩa Mác.

Hêghen, nhà tư tưởng - triết gia Đức vĩ đại, đã cho rằng: nội dung cơ bản của lịch sử loài

người là “sự tiến bộ trong nhận thức về tự do”. Mác và Ăngghen, sau khi sáng lập học thuyết
chủ nghĩa duy vật lịch sử, đã chỉ ra rằng: nội dung lịch sử xã hội không chỉ độc nhất là sự
tiến bộ về tư duy, về nhận thức của loài người, mà là một quá trình phát triển vĩ đại của
đời sống vật chất và đấu tranh giai cấp trong xã hội, quá trình đã tạo nên những điều kiện
hiện thực để giải phóng nhân loại. Trong tiến trình phát triển lịch sử của mình, con người xã
hội thoát khỏi sự chi phối của thiên nhiên, lần đầu tiên trở thành con người theo nghĩa thực
của từ này. Toàn bộ lịch sử trước thời kỳ cách mạng vô sản, toàn bộ quá trình thay đổi mâu
thuẫn và phức tạp những hình thức đối kháng khác nhau của xã hội và của cuộc đấu tranh
giai cấp từ thời cổ đến thời đại tư bản chủ nghĩa là quá trình lịch sử - tất yếu cần thiết của
lịch sử nhân loại, là quá trình xây dựng những tiền đề vật chất để thiết lập nên xã hội xã
hội chủ nghĩa mà ở đó, nhân loại lao động lần đầu tiên là con người phát triển đầy đủ, có
điều kiện tự do hoàn toàn để tồn tại.

Lịch sử loài người - đó là quá trình duy nhất, hùng vĩ nhất của sự phát triển xã hội. Trong
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tiến trình phát triển này, quần chúng lao động là những nhân vật chính của lịch sử, đã dùng
lao động và đấu tranh quên mình để giành lấy những điều kiện cho tương lai, cho sự tồn tại

thật sự là con người trong tương lai của mình. Ở thời kỳ tư bản chủ nghĩa, giai đoạn cuối
cùngg của xã hội có giai cấp đối kháng, cuộc đấu tranh anh hùng của những người lao động
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và giai cấp vô sản, nhằm tiêu diệt chủ nghĩa tư bản
và cải biến xã hội theo hướng cộng sản chủ nghĩa, trở thành động lực chính, thành sự khởi
động đối với tiến bộ xã hội. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và của những người lao
động vì chủ nghĩa xã hội đã nâng cao tinh thần của quảng đại quần chúng nhân dân, thức
tỉnh lòng quyết tâm và tính cương nghị của họ, giáo dục những chiến sĩ anh hùng quên mình
vì tương lai tươi sáng của nhân loại. Việc thể hiện tinh thần anh hùng này là thuộc tính của
cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp công nhân. Cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp
vô sản và toàn thể những người lao động đã trả lại giá trị làm người cho hàng triệu người
vốn bị chủ nghĩa tư bản làm cho què quặt và hư hỏng, đã làm sinh ra ở họ những nét tốt đẹp
ngay trong quá trình đấu tranh cách mạng vì chủ nghĩa cộng sản, thoát khỏi những khiếm
khuyết bẩm sinh của xã hội cũ - Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Mác và

Ăngghen đã đề ra cho những nghệ sĩ hiện thực thời đại mình.
“Thiên nhiên thật là trác tuyệt, và khi muốn nghỉ ngơi tránh những hoạt động lịch sử,

bao giờ tôi cũng thích thú quan tâm tới thiên nhiên - Ăngghen viết năm 1893 - nhưng đối với
tôi, lịch sử dường như còn trác tuyệt hơn cả thiên nhiên. Thiên nhiên cần hàng triệu năm để
sinh ra một thực thể có ý thức, còn bây giờ, những thực thể có ý thức này cần hàng nghìn
năm để tổ chức việc hoạt động cộng đồng một cách có ý thức, có ý thức không chỉ trong
hành động của mình với tư cách là một cá nhân, mà cả trong hoạt động tập thể, khi hoạt
động cộng đồng và khi cố gắng cùng nhau đạt mục đích chung đã được đặt ra trước”.

Qua những hồi tưởng của Mác và qua luận văn tiến sĩ của Mác, chúng ta biết rằng từ hồi
còn thanh niên, Mác đã ấp ủ một tình yêu đối với hình tượng Prômêtê, “vị thần cao thượng
nhất và người tuẫn tiết cao cả trong lịch sử văn học” của Etsinlơ. Lòng yêu thích này, cũng

như niềm say mê riêng của Mác (và cũng là điều đặc biệt thích thú của Ăngghen), ngay từ
hồi còn trẻ, đối với hình tượng và đề tài có tính chất anh hùng của thơ ca dân gian - từ
Phiđônxi và Hôme đến “Những bài ca về Nibelunge”, không phải là cái gì ngẫu nhiên trong

quan điểm mĩ học và cảm tình của Mác và Ăngghen. Niềm say mê hình tượng anh hùng
trong các sáng tác dân gian và trong nghệ thuật quá khứ của thế giới nói chung, gắn chặt với

cuộc đấu tranh của Mác và Ăngghen cho việc miêu tả cuộc đấu tranh anh hùng của nhân
dân lao động trong nghệ thuật, cho một kiểu con người - anh hùng mới đã được sinh ra trong
quá trình đấu tranh này.

Đặc biệt là trong hàng loạt bài phê bình về nhà cách mạng lão thành của phong trào

cách mạng vô sản Đức Iôgan Philíp Backer, Ăngghen đã so sánh ông ta với những nhân vật
của anh hùng ca dân gian Đức, và với nhạc sĩ vĩ cầm Phônlikêrom trong “Những bài ca về
Nibelunge” nói riêng. Việc so sánh này chỉ rõ sự gần gũi về mặt tư tưởng của vấn đề anh
hùng trong thơ ca dân gian xưa với tinh thần anh hùng của phong trào cách mạng vô sản và
với nghệ thuật cách mạng hiện thực chủ nghĩa - một nền nghệ thuật mới, quan hệ chặt chẽ

với cách mạng vô sản, nền nghệ thuật mà Mác và Ăngghen đã đấu tranh để khẳng định.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản và
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những người lao động - để cải biến xã hội theo hướng xã hội chủ nghĩa không ngăn cách với
lịch sử những phong trào cách mạng và dân chủ của quần chúng nhân dân trong quá khứ.
Ngược lại, cuộc đấu tranh này còn gắn chặt với toàn bộ lịch sử quá khứ của mỗi dân tộc.

Ở mức độ phát triển lịch sử mới và trong những điều kiện xã hội mới, giai cấp vô sản kế
thừa truyền thống tốt đẹp nhất của cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng khỏi ách nô dịch
về vật chất và tinh thần mà quần chúng nhân dân thường xuyên tiến hành chống lại giai
cấp thống trị trong suốt lịch sử nhiều thế kỷ. Chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa cuộc đấu
tranh giải quyết của giai cấp vô sản và những phong trào cách mạng của quần chúng nhân
dân trong quá khứ, vẽ nên những hình tượng hùng tráng về những người anh hùng và những
người tuẫn tiết trong lịch sử cách mạng dân tộc, đó là một trong những nhiệm vụ mà Mác

và Ăngghen vạch ra cho nghệ thuật cách mạng thời đại mình.
Qua hồi ký của P. Laphácgơ, chúng ta biết rằng Mác từng có ý định viết một vở kịch mà

đề tài là lịch sử của Grackhơ. Ý định này tuy chưa được thực hiện, nhưng chính việc lựa
chọn đề tài, như Laphácgơ đã nhận xét chính xác, chứng tỏ niềm hứng thú của Mác đối với
những hình tượng người cách mạng, người chiến sĩ vì sự nghiệp cải cách ruộng đất ở Lamã
thời cổ.

Vấn đề miêu tả nhân dân cách mạng và những người anh hùng của nhân dân chiếm một

trong những vị trí trung tâm trong cả những bức thư nổi tiếng của Mác và Ăngghen gửi
Ph. Latxan nhân vở bi kịch Fran Phôn Xíchkinghen của ông ta ra đời. Trong những bức thư
của mình, khi nhắc Latxan nhớ đến ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại và lãnh
tụ của phong trào cách mạng nông dân tự do Đức thế kỷ XVI - Tômát Munde - Mác và

Ăngghen đã đề ra cho Latxan nhiệm vụ sáng tạo những bi kịch anh hùng cách mạng không
chỉ dựa trên những tài liệu về lịch sử quá khứ của giai cấp thống trị, mà còn phải dựa vào
những tài liệu về quá khứ cách mạng của quần chúng nhân dân.

Còn Hêghen, trong tập I của “Những bài giảng về mĩ học” - giống như ý định mà Latxan
muốn thể hiện - đã nhận xét rằng: thời kỳ Gôx Phôn Béclinkhinghen và Fran Phôn Xichk-
inghen đã cung cấp cho những nhà viết bi kịch những điều kiện tuyệt vời để sáng tạo những
vở kịch lịch sử (Hêghen toàn tập, tập 12, trang 200). Nhưng theo cách nhìn của Hêghen,
Xíchkinghen và Gôx không chỉ là những hiệp sĩ cuối cùng, mà còn là những anh hùng cuối
cùng. Kiểu người anh hùng duy nhất, kiểu người anh hùng vốn có của thế giới cổ đại cũng
như của thời hiện đại, theo Hêghen, là những anh hùng cá nhân độc lập, không phụ thuộc
vào bất kỳ cái gì, chỉ dựa vào chính mình, vào sức lực của mình và vào nhận thức tinh thần
của mình. Trong thế giới cổ đại, những mâu thuẫn cá nhân như thế đã tồn tại - như Hêghen
nghĩ - trong thời kỳ Hôme, thời kỳ “những thế kỷ anh hùng” bán thần; còn trong thời đại
mới, tinh thần hiệp sĩ trung cổ là nền tảng lịch sử của kiểu anh hùng này. Theo quan điểm
của Hêghen, cái chết của những người anh hùng kiểu Gôx Phôn Beclinkhinghen và Fran Phôn
Xichkinghen là tất nhiên và không thể tránh khỏi, không chỉ vì tầng lớp hiệp sĩ đã được lịch
sử phán định từ trước, mà còn vì nền trật tự pháp luật tư sản mới - “xã hội có tính công
dân” - xã hội ra đời thay thế xã hội hiệp sĩ Trung cổ - không cho phép những cá nhân anh
hùng, những cá nhân tự do tồn tại, xét về mặt bản tính của mình. Cuộc sống hiện đại có tính
chất “xếp đặt theo quy luật”, đã biến cái tình trạng vô chính phủ và sự chuyên quyền thời
Trung cổ, đó là lợi ích đối với nhân loại. Nhưng nhân loại cần phải trả một giá rất đắt cho sự
toàn thắng của trật tự và quy luật khách quan, đó là sự khước từ nhân vật anh hùng, khước
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từ sự xuất hiện những cá tính độc lập và mạnh mẽ kiểu Gôx và Fran Phôn Xichkinghen.
Như vậy, theo Hêghen, kiểu anh hùng cá nhân chỉ có thể có trong trình độ phát triển ban

đầu của xã hội. Bởi thế, cái chết của những anh hùng lịch sử, theo quan điểm duy tâm của
Hêghen là đáng tiếc nhưng không tránh khỏi. Cái chết tất yếu và không tránh khỏi một cách
lịch sử của những người anh hùng và của tính anh hùng trong cuộc sống của nhân loại, theo
Hêghen đã tạo nên những nguồn gốc căn bản của cái bi kịch trong cuộc sống và trong nghệ
thuật.

Theo Hêghen, nội dung chân thực bi kịch là sự miêu tả cái toàn thắng của “vĩnh cửu” của
tinh thần thế giới, cái toàn thắng của tính tất yếu lý trí đối với ý chí cá nhân và những khát
vọng của con người riêng biệt. Trong quá trình phát triển lịch sử của ý chí và lòng say mê
của con người, tất yếu dẫn đến mâu thuẫn với những mục đích “cao nhất”, xa lạ với ý chí và
lòng say mê ấy của tinh thần thế giới. Bởi vậy, không chỉ cái chết của những nhân vật riêng
biệt, mà cả sự thất bại của một dân tộc hay một giai cấp trong tiến trình lịch sử là không
tránh khỏi và là một đáp ứng lịch sử. Theo quan điểm của Hêghen, bi kịch thực sự cần phải
được kết thúc bởi “sự hòa giải”. Trong cái chết của mình, nhân vật bi kịch cần phải nhận
thấy đây không phải là cái kết thúc ngẫu nhiên hoặc là hậu quả can thiệp của một nhu cầu
tất yếu mù quáng, mà đó là biểu hiện của vận động “có lý trí” của lịch sử. Trong khi đau
buồn về số phận bi kịch của mình, nhân vật chính đồng thời với người xem, cần phải nhìn
thấy ở đấy biểu hiện sáng suốt của “tinh thần thế giới”.

Những học trò của nhà triết học Đức vĩ đại Hêghen đã phát triển học thuyết của ông về
cái chết tất yếu và không thể tránh khỏi của người anh hùng trong những điều kiện của thế

giới tư bản bằng những ý kiến tối phản động. Ăngghen đã đặc biệt chỉ rõ điều này năm 1848,
khi phân tích bài diễn văn về vấn đề Balan của nhà thơ kiêm dịch giả Đức V. Iorđan đọc ở
Hội nghị quốc tế Frăngfuốc.

Diễn văn của V. Iorđan là biểu hiện rõ ràng sự bất lực về chính trị và con mắt dân tộc
hẹp hòi của những nhà cộng hòa tiểu tư sản Đức năm 1848. Iorđan đã cố tình đề nghị phản
đối sự giúp đỡ của nghị viện Făngfuốc đối với những chiến sĩ Ba Lan đang đấu tranh vì tự

do. Ông ta chứng minh rằng việc phục hồi Ba Lan trở thành như một quốc gia dân tộc độc
lập là không có khả năng lịch sử. Ngay chính nguyện vọng phục hồi đất nước này cũng bị
ông ta gọi một cách khinh bỉ là “tính đa cảm bạc nhược”. Thái độ cam chịu tất yếu lịch sử,
thừa nhận chính quyền Pruxi trên lãnh thổ Ba Lan bị chiếm đoạt, đó là tất cả những gì mà
Iorđan khẳng định với các chiến sĩ Ba Lan. V. Iorđan đã cố gắng dựa vào lý luận bi kịch của
Hêghen để biện giải một cách đẹp đẽ cho lập trường dân tộc phản động của mình về vấn
đề Ba Lan. “Tất cả chỉ là sự tất yếu sắt đá - mà nhân vật chính (người anh hùng) phải phụ
thuộc - Iorđan khẳng định; biến số phận của nhân vật chính (người anh hùng) thành bi kịch
chân chính, can thiệp vào tiến trình của số phận này, muốn mỗi phần của nhân loại (cá nhân
con người) trở thành một bánh xe trơn tuột của lịch sử, hơn nữa, nếu xoay ngược nó, thì sẽ
lâm vào tình trạng nguy hiểm là tự đè bẹp mình”.

Như vậy, nếu những người Ba Lan không muốn mất quyền tự coi mình là “những nhân
vật bi kịch” chân chính, và số phận của tổ quốc mình, là một “vở kịch vĩ đại” - V. Iorđan
khẳng định - thì họ phải tự hào và im lặng khuất phục “gót sắt lịch sử”, “nhẫn nhục chịu
đựng”, quên đi bất kỳ một ý nghĩa nào về cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Khi lên tiếng bênh vực Ba Lan và chế giễu sự trống rỗng trong bài diễn văn của V. Iorđan,
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chế giễu yêu sách kiêu ngạo theo quan điểm có tính “lịch sử - toàn thế giới”, kiểu triết học hư

ảo và “cao nhất” nào đó - trong bài báo của mình, Ăngghen đã đối lập nhận thức duy tâm

kiểu Hêghen về bi kịch với nhận thức khác sâu sắc hơn, duy vật hơn của ông. Ăngghen chỉ
rõ rằng mĩ học duy tâm của Hêghen không đi sâu tìm hiểu những nguyên nhân khách quan,
nguyên nhân chính của những sự kiện lịch sử, không tìm hiểu những động lực hoạt động hiện
thực của những sự kiện ấy. Hêghen chỉ biết một kiểu bi kịch - đó là sự toàn thắng của cái
tất yếu “sắt đá”, cái làm nên danh phận trong lịch sử - dẫn đến cái chết của một con người
hay của một dân tộc nào đấy.

Nhưng tất yếu lịch sử hoàn toàn không phải là một sức mạnh tồn tại độc lập với xã hội,
với con người hiện thực sinh động đã sáng tạo ra lịch sử của mình, mà hoàn toàn gần gũi với
quan niệm hiện thực của con người. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ: phải từ bỏ những câu nói trừu
tượng, cao thượng một cách giả dối, mà trên việc làm không hề có ý nghĩa gì, về sức mạnh
“sắt đá” của cái tất yếu, và cần cố gắng hiểu được những sức mạnh đang vận động của lịch
sử, những tư liệu hiện thực của những sự kiện lịch sử này. Một khi trí tuệ của con người tiến
tới việc hiểu biết những quan hệ xã hội hiện thực, thì đối với con người, tính tất yếu lịch sử
mất đi cái đặc điểm thần thánh mà Hêghen đã coi là một yếu tố không thể thiếu của bi kịch.

Như vậy, Mác và Ăngghen không phủ nhận vai trò của bi kịch trong đời sống và trong

nghệ thuật. Nhưng, trái ngược với Hêghen và những học trò của ông ta, Mác và Ăngghen đòi
hỏi những xung đột bi kịch lịch sử trong quá khứ và hiện tại của lịch sử loài người phải trở

nên dễ hiểu theo tinh thần duy vật chủ nghĩa. Với chính đòi hỏi này, Mác và Ăngghen đã phủ
nhận cái đặc tính tất yếu của những xung đột này, phủ nhận việc không thể đấu tranh với

chúng. Như Mác và Ăngghen chỉ ra, việc nghiên cứu những quy luật của xã hội tư bản mở
ra con đường dẫn tới không chỉ những hiểu biết về những xung đột và mâu thuẫn đối kháng
giai cấp vốn là thuộc tính tất yếu của xã hội tư bản, mà còn giúp người lao động tìm thấy
lối thoát ra khỏi thế giới nô lệ làm thuê và ách áp bức. Hêghen và những học trò của ông
kêu gọi những dân tộc bị áp bức và cả loài người khuất phục “bánh xe tất yếu của lịch sử”,
từ bỏ đấu tranh, thừa nhận cái chết bi kịch của tự do và cái đẹp trước quy luật tất yếu của

sự phát triển “tinh thần thế giới”. Mác và Ăngghen đã chỉ ra rằng những quyền lợi của giai
cấp vô sản đòi hỏi không phải là “sự hòa giải”, mà là quyền đấu tranh quyết liệt với thế giới

tư bản. Mác và Ăngghen đã vạch ra cho quần chúng lao động đông đảo con đường đi tới giải
phóng, đi tới việc xây dựng một hiện thực mới hoàn toàn tốt đẹp của con người - một hiện
thực mà ở đó không bao giờ có những mâu thuẫn và xung đột đau đớn và dằn vặt, những
xung đột vốn là thuộc tính của các hình thái xã hội đối kháng trước kia.

[ 2 \

Sau khi phê phán luận thuyết duy tâm Hêghen về bản chất của bi kịch, Mác và Ăngghen
bắt đầu xây dựng cơ sở cho việc giải thích một cách hoàn toàn khoa học và duy vật phạm
trù mĩ học này.

Những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã giải thích rằng, nội dung của phạm trù bi
kịch, cũng như của tất cả các phạm trù mĩ học khác, cuối cùng được xác định bởi đặc điểm

đời sống xã hội và những mâu thuẫn bản chất của nó. Ở những xã hội mà mâu thuẫn cơ bản
mang tính đối kháng, tính bi kịch trong nghệ thuật gắn với quyền thống trị của những gì
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thù địch với con người, những lực lượng đã làm hạ thấp sức mạnh xã hội của con người. Và
ngược lại, trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, xã hội mà những mâu thuẫn của đời sống xã hội
mất đi tính đối kháng, trở nên những tác nhân kích thích bình thường sự phát triển cá nhân
và xã hội, thì ngay cả những nhân tố bi kịch trong đời sống xã hội và đời sống mỗi con người
đều mang “ý nghĩa con người ”, và vì vậy mang “ý nghĩa xã hội”; những nhân tố này buộc
con người nhận thấy sâu sắc hơn mối “liên hệ” của mình với những người khác, bắt buộc con
người cảm thấy nhu cầu cần có một thực thể phong phú, đó là một con người khác.

Nội dung lịch sử xã hội phong phú của phạm trù bi kịch trong nghệ thuật và trong văn
học những thời đại khác nhau, mối quan hệ chặt chẽ giữa bi kịch trong văn học nghệ thuật
mỗi thời đại với những đặc điểm cụ thể của những mối quan hệ xã hội bản chất của thời đại

đó đã được Mác và Ăngghen phân tích qua nhiều ví dụ lịch sử.

Khi phân tích nội dung “Ôretxti” của Esinlơ, Ăngghen đã giải thích rằng, nhiệt tình bi
kịch của vở kịch Hy Lạp cổ được gắn chặt với giai đoạn cuối của xã hội thị tộc, với sự xuất

hiện xã hội có giai cấp và nhà nước. Mác và Ăngghen đã gắn liền thời kỳ hưng thịnh sau đó
của bi kịch trong thế kỷ XVII, ở nước Anh, đó là thời kỳ Sếchxpia với sự diệt vong của chế
độ xã hội có cơ sở kinh tế là những người nông dân tự do, “những người iômen kiêu hãnh của
thời đại Sêchxpia”, còn ở Pháp, đó là thời kỳ gắn liền với thời đại bi kịch trong nền “trật tự
cũ kỹ” của tầng lớp quý tộc - nền trật tự còn có sức mạnh, còn đấu tranh với “thế giới mới
đang nảy sinh”, khi nó chưa phải là “sự lỗi thời” đáng bị cười nhạo.

Như Mác và Ăngghen đã chỉ rõ năm 1850, không chỉ “cái chết của những giai cấp cổ xưa”
trong đó có tầng lớp hiệp sĩ - trong quá khứ, đã cung cấp tài liệu cho “những tác phẩm đồ
sộ của nghệ thuật bi kịch”. Bi kịch trong văn học nghệ thuật cũng phản ánh cả sự ra đời của
những lực lượng xã hội mới, mà đội tiên phong của nó đã sẵn sàng bước vào cuộc đấu tranh
quyết liệt và không cân sức với những lực lượng của xã hội cũ trong thời đại chưa chín muồi
một cách khách quan những điều kiện để những lực lượng xã hội mới giành chiến thắng. Vì
vậy, cùng với bi kịch diễn tả “cái chết của những giai cấp cổ xưa” và của tầng lớp quý tộc
nói riêng, Mác còn lưu ý đến những kiểu bi kịch khác có thể diễn tả cuộc đấu tranh anh
hùng và số phận bi kịch của những chiến sĩ nhân dân đấu tranh vì tương lai tươi sáng. Nhân
tiện nói thêm rằng, không phải ngẫu nhiên mà trong cuốn “Mĩ học” của Phiser Mác, Phiser
đã lưu ý quan tâm đến cách mạng như một đề tài bi kịch (M. Liphsix - Những vấn đề nghệ
thuật và triết học, Tr. 276). Xuất phát từ cách nhìn này để phân tích vở kịch của Latxan về
Xíchkinghen và hoàn cảnh lịch sử của thời đại chiến tranh nông dân ở Đức năm 1525, trong

thư gửi Latxan, Mác và Ăngghen như đã chỉ cho ông ta thấy những anh hùng lịch sử, những
người xứng đáng trở thành nhân vật trong vở bi kịch của nhà văn - xã hội chủ nghĩa, đó là
lãnh tụ của cuộc cách mạng nông dân Tômát Munde và những đồng chí của ông.

Khác với nhà quý tộc Xíchkinghen, Munde và những nhà cách mạng bình dân khác thời
trước, không phải chỉ là những nhà cách mạng trong tưởng tượng của họ. Họ thực sự chiến
đấu vì thắng lợi của sự nghiệp tương lai. Nhưng trong thời đại của họ, những điều kiện để
giành được thắng lợi cho sự nghiệp này còn chưa chín muồi, và vì vậy, cuộc chiến đấu của
họ buộc phải thất bại - và cả những cuộc chiến đấu này cũng là một bước tất yếu lịch sử đối
với thắng lợi của cách mạng và đã mang lại những kết quả phong phú trong tương lai. Bởi
vậy, mặc dù có tư tưởng là lập trường không tưởng, Munde và những nhà cách mạng nhân
dân khác thời quá khứ, đã chiến đấu với một nhiệt tình rất anh hùng. Và cái chết của họ
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là một bi kịch chân chính. Chính lập trường và lý tưởng không tưởng của những nhà cách
mạng kiểu Munde là có tính chất anh hùng. Bằng nội dung cách mạng sáng ngời của mình,
những lý tưởng này đã thúc đẩy tinh thần dũng cảm và tính kiên quyết tuyệt đối của những
nhà cách mạng nhân dân quá khứ - những người đã hiến dâng cuộc đời mình vì sự thắng
lợi của cách mạng. Trước đây, trong “Ngày Mười tám tháng sương mù của Lui Bônapáctơ”,
Mác đã đối lập những anh hùng của cách mạng Pháp đầu tiên như Đăngtông, Rôbexpie và
những nhà hoạt động của phái Núi những năm 1793 - 1795 - những nhân vật hoàn toàn bi
kịch, những người đã đứng ở đỉnh cao của những nhiệm vụ lịch sử của thời đại mình, với
những nhà cách mạng tiểu tư sản năm 1848, những người, khách quan mà nói, chỉ là những
“bức biếm họa” so với những bậc tiền bối vĩ đại của mình.

Theo Mác, như vậy, bi kịch trong hiện thực lịch sử và trong nghệ thuật thời quá khứ có ý
nghĩa xã hội khác nhau thậm chí đối lập nhau. Điều này cũng có thể có ở bi kịch thời hiện
đại. Đã không phải một lần nó là biểu hiện giai đoạn cuối cùng của xã hội cũ, của “sự suy
tàn của những giai cấp xã hội cổ xưa” - trong mức độ con người của những giai cấp này
trong cuộc đấu tranh với “thế giới mới đang nảy sinh” vẫn tin tưởng ở sự nghiệp của mình,
có khả năng vươn tới chủ nghĩa anh hùng và đấu tranh quên mình. Đồng thời bi kịch trong
nghệ thuật những thế kỷ đã qua và trong nghệ thuật thế kỷ XIX có thể trở thành biểu hiện
của những nội dung xã hội và lịch sử khác. Nó có thể (và trong quá khứ đã nhiều lần) là sự
thể hiện cuộc đấu tranh anh hùng của những chiến sĩ sống trong thời quá khứ, đấu tranh vì
tương lai tươi sáng, vì tự do của dân tộc mình và của nhân loại. Mặc dù không thể tránh
khỏi sự thất bại lịch sử trong những điều kiện của thời đại mình, họ đã bảo vệ sự nghiệp cho
tương lai, cho sự nghiệp cuối cùng sẽ thắng. Chính kiểu mẫu tương tự của bi kịch, gắn bó
chặt chẽ với tinh thần lạc quan lịch sử, với niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của sự nghiệp giai

cấp công nhân, đã được Mác và Ăngghen đề lên hàng đầu trong những bức thư gửi Latxan.

Đối lập với Hêghen và những học trò của ông ta, Mác và Ăngghen cho rằng những chủ đề bi
kịch trong lịch sử những phong trào cách mạng quá khứ trong nghệ thuật xã hội chủ nghĩa
cần phải thể hiện không phải ý nghĩa về “sự hòa giải” và cái chết tất yếu của những người
anh hùng, về cảm giác tuyệt vọng đối với sự nghiệp của những chiến sĩ cách mạng đấu tranh
vì tự do, mà ngược lại, cần phải khơi gợi niềm tin vào sự cần thiết phải đưa cuộc đấu tranh
đến kết thúc, đến thắng lợi tất yếu của cách mạng vô sản và chủ nghĩa xã hội.

Có thể dẫn ra ý kiến của Mêrinh về việc Mác đánh giá cao bài thơ “Anbigôixư” của nhà

tiểu thuyết người Áo N. Lênau vì nội dung khẳng định sự thắng lợi tất yếu của cách mạng
trong bài thơ này. Mêrinh viết: Mác “thường nhắc lại” từng dòng của bài thơ “Anbigôixư” thể
hiện tư tưởng kế tục đấu tranh cách mạng từ phong trào của những chiến sĩ vùng Anbigôixư
và những chiến sĩ thời cổ khác, đã đấu tranh chống ách áp bức Trung cổ đến những chiến

sĩ đấu tranh vì sự giải phóng xã hội trong tương lai của loài người. Ở niềm tin vững chắc

của nhà thơ Áo vào thắng lợi của cách mạng, Mác đã nhìn thấy sự phản ánh “sự thật triết
học - chân chính”, tầm thấu hiểu sâu sắc sự vận động tiệm tiến của lịch sử và đặc tính cách
mạng của nó (Xem F. Mêrinh, Lịch sử phong trào xã hội - dân chủ Đức. Q.1., 1906, tr 287).

[ 3 \

Ngay từ Hêghen, trong “Những bài giảng về mĩ học” - đối lập với các bậc tiền bối của
mình - đã mong muốn chứng minh rằng những phạm trù bi và hài, giống như tất cả các phạm
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trù mĩ học nói chung, không phải là những phạm trù có nội dung chung chung, trừu tượng
và bất di bất dịch. Trong quá trình phát triển của phạm trù này, theo Hêghen, ở những điều
kiện lịch sử khác nhau những màu sắc lịch sử mới, những nét mới đã xuất hiện và phát triển.
Quá trình phát triển của cái bi và cái hài trong cuộc sống và trong nghệ thuật phản ánh cái
bi và cái hài trong lịch sử, mỗi giai đoạn có những nét độc đáo, những thuộc tính riêng.

Đặc điểm duy tâm của mĩ học Hêghen đã ngăn cản Hêghen phát triển và chứng minh
quan niệm lịch sử tự nhiên về bi kịch mà ông đưa ra. Chỉ dựa trên cơ sở quan niệm duy vật
và lịch sử mới có thể phân tích đầy đủ khoa học phạm trù bi kịch một cách có cân nhắc đến
tính chế ước vật chất của bi kịch trong cuộc sống và trong nghệ thuật, đến sự thay đổi nội
dung và hình thức lịch sử của nó trong quan hệ với sự thay đổi của đời sống xã hội.

Không phải ngẫu nhiên mà những ý kiến lý luận quan trọng nhất trong thái độ có tính

chất phương pháp luận của Mác và Ăngghen về cái bi và cái hài, đã đề cập đến những vấn đề

về sự bi thảm (hay hài hước) khách quan của hoàn cảnh lịch sử hiện thực, Mác và Ăngghen,
trong những ý kiến của mình, mong muốn gắn việc phân tích nội dung bi kịch hay hài kịch
khách quan - nội dung thuộc mức độ xác định của sự phát triển những quan hệ xã hội hiện
thực với sự phân tích những nét cụ thể của văn học và nghệ thuật thời kỳ ấy, nhưng công
việc này chỉ thuộc hàng thứ hai (và hơn nữa, không phải thường xuyên).

Cách nhìn tương tự, không bình thường đối với mĩ học trước Mác về những vấn đề bi

kịch và hài kịch tuyệt nhiên không chứng tỏ rằng Mác và Ăngghen không chú ý đến tất cả
những hình thức đa dạng của bi kịch và hài kịch trong đời sống và trong nghệ thuật. Nó nói
lên một điều khác trong mĩ học, giống như trong lĩnh vực khoa học khác - khác với đại đa

số những người đi trước, sự chú ý của Mác và Ăngghen trước hết hướng vào việc phân tích
tính chế định lịch sử - xã hội, khách quan của những phạm trù nghệ thuật và phạm trù mĩ
học, trong đó có phạm trù bi kịch.

Không đặt nhiệm vụ của mình là nghiên cứu toàn bộ các hình thức đa dạng của bi kịch

và hài kịch trong nghệ thuật, Mác và Ăngghen đã vạch ra phương hướng, có ý nghĩa phương
pháp luận mới về mặt nguyên tắc, để phân tích những phạm trù này - những phạm trù có
ý nghĩa lớn đối với việc nghiên cứu những vấn đề khoa học về mĩ học và lý luận nghệ thuật.

Như Mác giải thích, phạm trù bi kịch và hài kịch có sức mạnh không chỉ trong lĩnh vực
nghệ thuật. Dù rằng trong nghệ thuật, cái bi và cái hài có đạt đến hình thức “rõ ràng” nhất,
những khái niệm này vẫn rộng hơn lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Những nét bi và hài là
thuộc tính khách quan của chính đời sống xã hội, cũng như của đối tượng nghệ thuật. Đặc
điểm đời sống lịch sử của những thời đại nhất định đã chi phối đặc tính riêng biệt của những
mâu thuẫn và xung đột bi kịch (hay hài kịch) của riêng thời đại ấy, những mâu thuẫn và
xung đột dẫn đến việc thể hiện chúng trong văn học, nghệ thuật thời kỳ đó.

Như đã nêu trong “Phần mở đầu”, ngay từ những năm còn trẻ, khi viết công trình “Phê
phán triết học pháp quyền Hêghen” (1843 - 1844), Mác mong muốn gắn phạm trù bi kịch
với lịch sử, khi chứng minh rằng những nguồn gốc khách quan của bi kịch nằm trong sự phát

triển xã hội và bị chế định bởi đặc điểm phát triển này. Ở đây, Mác đã nêu ra những ý nghĩ
đầu tiên, sau này, vào đầu những năm 1850, Mác đã trở lại vấn đề này với mức độ sâu sắc
và hoàn hảo toàn diện, trong “Ngày Mười tám tháng sương mù của Lui Bônapac”: cùng một
hiện tượng (hoặc những hiện tượng có quan hệ gốc rễ với nhau một cách khách quan), ở
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những thời kỳ khác nhau của quá trình lịch sử, có thể lúc thì mang những nét bi và hùng,
lúc thì mang những nét hài và thảm hại. Nhiều hình thái xã hội, nhiều chế độ pháp luật và
chính trị, và những tư tưởng của những giai cấp thống trị trong thời đại xã hội có giai cấp,
trong sức mạnh của những quy luật lịch sử tất yếu đã trải qua con đường từ “bi” đến “hài”
trong quá trình tiến hóa của mình. Trong những giai đoạn lịch sử trước đó những hình thái
xã hội và những chế độ xã hội này đã vượt lên trước như những lực lượng tiên tiến (và đôi
khi như những lực lượng cách mạng) nhưng trong tiến trình lịch sử về sau, lại mất đi những
đặc điểm tiến bộ của mình, biến thành vật chướng ngại ngăn cản sự phát triển của những
xu thế lịch sử mới và những giai cấp tiến bộ trong xã hội. Vì vậy, nếu ở giai đoạn trước của
lịch sử, những nét cao cả đã là đặc điểm của những hiện tượng này, thì ở những giai đoạn
sau, chúng tất yếu trở thành những trò lố bịch và đáng thương. Chẳng hạn, điều đó đã xảy
ra với chế độ chuyên chế thế kỷ XVII, vì đến thế kỷ XVIII nó trở thành lỗi thời và biến
thành cái hài để “vui vẻ từ biệt thế giới này”. Điều đó đã xảy ra với những tư tưởng chính trị
của đế chế Bônapac, với phái Núi Giacôbanh thế kỷ XVIII, bởi vì, những tư tưởng của phái
này, trong những điều kiện phát triển nhanh chóng cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp
vô sản, còn được những nhà cách mạng tiểu tư sản năm 1848, những nhà cách mạng đã mất
đi nhiệt tình và lòng dũng cảm vốn có ở các bậc tiền bối lịch sử của mình, cố gắng bám lấy.
Cái hùng tráng bề ngoài ở “mặt chính diện” của chế độ quân chủ chuyên chế thế kỷ XVII,
hoặc cái cao cả của những tình cảm của phái “Núi” thế kỷ XVIII hợp với ý nghĩa của nội

dung lịch sử của những hiện tượng tương tự. Ở những giai đoạn tiếp theo của lịch sử hệ tư
tưởng chế độ chuyên chế, những truyền thống của các nhà khai sáng tư sản và những nhà
cách mạng dân chủ Pháp thế kỷ XVIII đã bị những người kế thừa thoái hóa làm mất đi nội
dung tiến bộ trước đó của mình và bởi vì giữa lớp vỏ hùng tráng bên ngoài và những ý nghĩa
có thực bên trong của những truyền thống này xuất hiện những cái khập khiễng hài hước. Bởi
vậy, ngay cả sự suy tàn của chúng, trong trường hợp thứ nhất, mang tính bi hùng, và trong
trường hợp thứ hai, mang đặc tính thảm hại và bé nhỏ, biến từ “bi kịch” thành “trò hề ”.

Trong cuốn “Lịch sử triết học” của mình, Hêghen đã gọi cái hoàn cảnh mà trong quá
khứ, những kết quả của ý chí con người thường không chỉ phù hợp với lòng mong đợi của
chính những nhà hoạt động lịch sử, mà còn thường gặp phải những mâu thuẫn trực diện với
những mục đích và những ý định đã được tính trước, là “sự trớ trêu của lịch sử”. Như Mác

và Ăngghen đã chứng minh qua nhiều ví dụ, bi kịch, cũng như hài kịch, về khía cạnh đặc
tính “sự trớ trêu của lịch sử” của chúng, là thuộc tính của toàn bộ lịch sử mọi xã hội có mâu

thuẫn đối kháng, có giai cấp. Ăngghen viết rằng, chỉ một số ít những nhà hoạt động lịch sử
của xã hội ấy thoát khỏi cái mà Hêghen gọi là “sự trớ trêu của lịch sử”. Tuy vậy, mâu thuẫn
giữa những kết quả của hoạt động cá nhân và hoạt động xã hội với những dự định và mục
đích tự giác, chủ quan của con người, tuyệt nhiên không phải là hậu quả của “tính gian trá”
thần bí nào của tinh thần thế giới, như Hêghen đã nghĩ - cũng không phải là hậu quả của sự
can thiệp của những lực lượng thần bí. Như những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã chỉ
ra: mâu thuẫn này đã và đang nảy sinh một cách tất yếu ở mọi nơi chừng nào lao động của
con người và những quan hệ xã hội của họ chưa thích hợp với việc kiểm soát có tính tự giác
và tính tập thể. Cũng như trong những điều kiện của xã hội tư bản - hàng hóa, uy quyền của
thị trường tất yếu sẽ mang lại sự điều chỉnh nghiệt ngã của nó đối với quan niệm của những
người sản xuất hàng hóa riêng lẻ về giá trị những sản phẩm họ làm ra. Cũng như trong chế
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độ tư bản chủ nghĩa, “sự trớ trêu của lịch sử” khống chế một cách nghiệt ngã cuộc sống của
từng con người và của các tập đoàn giai cấp trong xã hội, khi nó mang lại không phải là kết
quả của ý chí và sự sáng tạo chủ quan của họ, khi họ tự phát bị ép buộc nhận những hình
thức sống và hoạt động, khi những kết quả hoạt động của họ bị chế định bởi những quy luật
tự nhiên và mù quáng của sự phát triển xã hội.

Chỉ có trong những điều kiện của chế độ xã hội chủ nghĩa, lần đầu tiên trong lịch sử loài
người, không còn nữa những cơ sở khách quan để những thể chế và những tư tưởng xã hội
biến thành gông xiềng của sự phát triển xã hội. Vì vậy, trong xã hội xã hội chủ nghĩa cũng
không còn ngay cả sự tất yếu lịch sử - mà nhờ nó, trong quá khứ, những đại diện của những
thể chế và những tư tưởng lỗi thời còn tiếp tục cố giành được chỗ đứng của mình trong đời
sống, khi những đại diện lỗi thời ấy đã là những người đi khỏi thế giới này như những nhân
vật hài kịch đã rời khỏi sân khấu này.

Sau khi chứng minh rằng cái bi và cái hài, “bi kịch” và “trò hề” thường thấy trong những
điều kiện “tiền lịch sử” là hai thời kỳ trong lịch sử của chính một lực lượng hoặc một khuynh
hướng xã hội, Mác đã chỉ rõ đó chính là mối quan hệ khách quan phức tạp giữa cái bi và
cái hài trong đời sống và trong nghệ thuật. Mác đã giải thích rằng sự khác nhau giữa bi kịch
và hài kịch không rõ ràng, rằng ranh giới giữa những phạm trù này là linh hoạt và cơ động.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giữa bi kịch và hài kịch không có sự khác nhau khách
quan về mặt phẩm chất. Tùy thuộc vào bản chất của mỗi một hiện tượng từ nội dung lịch
sử - xã hội khách quan có thực của nó mà nó có những đặc điểm là bi hay hài.

Như chúng ta đã thấy ở trên, theo quan điểm của Mác, không phải bất cứ một hiện tượng
lịch sử nào cũng có thể làm tài liệu sáng tạo bi kịch. Nếu như sự suy tàn của nền dân chủ
thị tộc cổ đại hoặc sự hủy diệt của tầng lớp hiệp sĩ trung cổ có thể cung cấp tài liệu “cho
những tác phẩm vĩ đại của nghệ thuật bi kịch” thì sự suy tàn của tầng lớp tiểu tư sản Đức

trong thời kỳ cách mạng 1848 - theo ý kiến của Mác và Ăngghen “không đem lại cái gì khác
ngoài biểu hiện bất lực của sự hung ác cuồng tín và việc sưu tập những ngạn ngữ và những
cách ngôn hợp với Xăng sô Păng xa”. Như vậy, để một nhân vật nhất định có thể trở thành
đối tượng miêu tả với tư cách một nhân vật bi kịch, thì sự nghiệp nó phục vụ cần phải có
tính cao cả khách quan lịch sử, tính cao cả tỏ ra xứng đáng với lòng tin của nhân vật vào

sự nghiệp ấy và vào chính mình. Ở chỗ mà lòng tin của nhân vật vào mình và vào sự nghiệp
của mình không xứng đáng về mặt lịch sử, giữa “hoạt động thực tiễn” của nhân vật ấy với
“những ảo tưởng về hoạt động này” tất yếu nảy sinh những mâu thuẫn mang đến cho nhân
vật đặc điểm bi hài kịch (hoặc đơn giản là hài kịch), khoảng cách giữa những quan niệm
không tưởng của nhân vật về sự vĩ đại của sự nghiệp mình với vai trò thảm hại mà nhân vật
đã thủ vai một cách khách quan trên các sân khấu của lịch sử càng rộng bao nhiêu, thì đặc
điểm bi hài kịch càng rõ bấy nhiêu.

[ 4 \

Tinh thần tiến công, niềm lạc quan vô tận, nghị lực cách mạng vốn có của Mác và Ăngghen
đã thể hiện rõ nét trong niềm say mê của hai ông đối với các hình tượng cổ điển của văn
học trào phúng, của loại văn đả kích cách mạng và các thể luận chiến văn học có tính chất
nguyên tắc và chiến đấu.
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Năm 1840, Ăngghen viết: Mỗi một phong cách đều có một mặt riêng, mặt ấy bao giờ cũng
thể hiện rõ bản chất của phong cách: đó chính là cái đặc điểm luận chiến của phong cách ấy.

Ở người Hy Lạp, tinh thần luận chiến trở thành thơ ca trong các hình tượng uyển chuyển
của Arixtôphan. Người La mã đưa nội dung luận chiến vào hình thức tổng hợp của thể thơ
gekdamêtr và Gôraxi, một nhà thơ trữ tình có tài năng tự phát đã cho tinh thần luận chiến
ấy đặc điểm trữ tình và hình thức châm biếm, ở người Prôvăngxơ, luận chiến biến thành các
hình thức thơ xirven và kanxo, còn ở người Đức - thành bài ca. Còn ở thế kỷ XVII, khi tư
tưởng lành mạnh còn thống trị trong thơ ca, các nhà thơ lại chú ý tới thể thơ trào phúng
thời hậu kỳ La mã để thể hiện dưới hình thức này cái tài sắc sảo, hóm hỉnh của mình. Chủ
nghĩa cổ điển Pháp, với niềm say mê bắt chước thế giới cổ đại của mình, đã sinh ra kiểu văn
gôraxi của Boalô. Thế kỷ đã qua đã thử thách tất cả các thể văn luận chiến. Đến lúc này,
“những bức thư Antikvar” của Lécxing đã tạo nên lĩnh vực mới trong văn xuôi, đem đến cho
thể văn luận chiến một khả năng tự do hơn. Chiến thuật của Vonte mà nội dung là ở chỗ
giáng một đòn đột ngột cho đối phương - đó là chiến thuật rất là Pháp, những kiểu tấn công
du kích của Bêrăngê cũng thuộc kiểu như thế. Bêrăngê sẽ là người đã đưa tất cả vào hình
thức của bài ca tương ứng với tinh thần Pháp như thế”.

Là những nhà văn có phong cách, là những nghệ sĩ đặc sắc về thể văn chính luận, về loại

văn đả kích, về những bài luận chiến văn học, Mác và Ăngghen đã chế giễu không thương
tiếc thứ văn phong nhạt nhẽo, không sinh khí của nền văn học và báo chí tư sản phản động.
Đối lập với thói “nghiêm túc” “thông thái rởm” chán ngắt đối lập với cái đạo đức giả dối đầy
rẫy trong các tác phẩm, đúc đúng khuôn phép, các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác bảo vệ
thứ văn phong mạnh mẽ và đặc sắc, giầu sức sống, cho phép thể hiện tự do mọi tình cảm,
tự do miêu tả lòng hăng say cách mạng, tình yêu nồng cháy và lòng căm thù, sự mỉa mai
và đả kích căm phẫn với những lời cay độc, chua chát. Mác đặc biệt đánh giá cao thời kỳ
Sêchxpia, bởi những đặc điểm vì tự do, vì sự giản dị thẳng thắn và tươi vui, vì tính chân
thực và vì cách thể hiện thẳng thắn vốn có của các nhà văn nổi tiếng nhất thời Phục Hưng

và nói riêng, của Sêchxpia. Mác và Ăngghen đã thích thú đối lập cái sức mạnh và tự do của
phong cách của các nhà văn thời Phục Hưng vốn tham gia trực tiếp vào các cuộc đấu tranh
chính trị, với thói xu ninh, “thiếu tính khuynh hướng”, giả dối của văn học và khoa học tư
sản sau này.

Hêghen đã phân biệt hai dạng cơ bản của cái hài. Một là kiểu như hài kịch thời cổ của
Arixtôphan, còn ở thời gian gần đây là hài kịch của Sêchxpia. Nét khôi hài nổi bật của loại
hài cổ điển này, như nhà triết học Đức đã xác định, đó là thuộc tính của các nhân vật mà
trong đó, nét khôi hài đã làm cho người khác cười mà nhân vật còn cười chính bản thân
mình. Các nhân vật hài kịch của Arixtôphan và Sêchxpia đứng cao hơn thói xấu đáng chê
cười và sự lố lăng của mình. Bởi thế, khi phát hiện ra những điều lố lăng đáng bị chế giễu
ở mình, những nhân vật ấy không cảm thấy mình bị đè bẹp về mặt đạo đức, mà đồng thời,
cùng với các khán giả và những kẻ chống lại mình, họ đã cười nhạo bản thân họ. Trong hài

kịch đả kích thì lại khác. Ở đây, điều làm cho khán giả buồn cười lại là chuyện nhân vật say
sưa và hoàn toàn nghiêm túc với cái đáng cười. Loại hài như vậy thường xuất hiện ở Môlie
và trong phần lớn các hài kịch thời hiện đại. Mặc dù, như Hêghen đã xác định, phần lớn hài
kịch và nói chung các tác phẩm hài kịch ở thế kỷ XVII - XIX là thuộc loại thứ hai, song,
loại này không chiếm được cảm tình của Hêghen vì nó là thể loại châm biếm đối lập với tư
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tưởng trung tâm của triết học và mĩ học của ông - tư tưởng “thỏa hiệp các mặt đối lập”.
Trong khi phân tích các dạng và các hình thức lịch sử khác nhau của cái hài như là cái

tiêu chí quan trọng về việc đánh giá vấn đề ai cười và cười ai trong hài kịch, Hêghen đã
khẳng định rằng nhà nghiên cứu người Đức, ông Baumơ đã nhận xét đúng đắn về một trong
những vấn đề trung tâm gắn liền với việc phân tích lịch sử hài kịch và văn đả kích. Song,
thái độ phủ nhận của Hêghen đối với văn đả kích và kịch châm biếm gắn liền với tư tưởng
triết học duy tâm của ông đã cản trở ông khi phát triển những mầm mống hiểu biết lịch sử
về phạm trù cái hài, một nội dung trong mĩ học của mình.

Hêghen hiểu chính xác rằng tính cách khôi hài này hay khác bị xác định bởi thái độ giữa
tác giả và công chúng, mặt khác còn bị xác định bởi quan hệ giữa các nhân vật hài kịch với
nhau. Từ đó mà thấy rằng khán giả và nhân vật bị cười là bạn bè hoặc là kẻ thù, là tuỳ
thuộc vào tính chất này hay khác của cái cười và màu sắc đặc thù của cái cười ấy.

Trong các vở hài kịch của Arixtôphan và Sêchxpia, tác giả và khán giả, trong khi cười
những thói lố lăng của các nhân vật, đồng thời cảm thấy trong các nhân vật này những mầm
mống tốt đẹp, lành mạnh, những mầm mống mà nhân vật có thể dựa vào trong cuộc đấu
tranh với các đặc điểm bị phủ nhận, những đặc điểm vốn là bản chất của họ. Tuy nhiên,
không phải bao giờ cũng có những điều kiện khách quan tạo nên lòng tin tương tự của tác
giả và khán giả về sức mạnh của nhân vật bị cười. Trong những điều kiện của xã hội có giai
cấp, những hiện tượng đáng bị tác giả và khán giả chê cười, về nguyên tắc, thường là những
hiện tượng mà muốn tiêu diệt và loại trừ, cần phải có cuộc đấu tranh quyết liệt với tất cả
các mặt thù địch, với nhân vật và đối với toàn bộ lối sống này. Đối tượng của cái cười chế
giễu trong văn học và trong nghệ thuật ở đây thường không phải là cái gần gũi, mà là những
người và hiện tượng thù địch và xa lạ với những khán giả tiến bộ. Bởi vì, sự phát triển lịch sử
của cuộc đấu tranh giai cấp không thể tránh khỏi việc thể hiện và phát triển rộng rãi những
thể loại châm biếm trong văn học, ở đây, như Hêghen đã từng hiểu một cách đúng đắn rằng:
đối tượng của cái cười đối với khán giả chính là những đại diện của các giai cấp hoặc đảng
phái phản động đã không có khả năng cười. Nhưng nếu không cười và tiêu diệt nó thì không
thể có sự tiến bộ lịch sử.

Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy thái độ của Mác và Ăngghen đối với hài kịch và văn
đả kích khác hẳn thái độ của Hêghen. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã đánh giá không
chỉ loại hài mà trong đó các nhân vật, như Hêghen đã chỉ ra, tự nó phải cùng với khán giả
cười nhạo những điểm nhu nhược lầm lẫn của chính mình, mà các ông còn đánh giá cao các
tác phẩm, ở đó cái cười có vị trí là vũ khí lên án kiên quyết và buộc tội những hình thái xã
hội đã hoặc sẽ hết thời, trong các thể loại châm biếm đa dạng.

Trong “Những bài giảng về mĩ học” Hêghen chỉ nói về loại văn đả kích nhân viết về sự
tan rã của thế giới cổ đại. Toàn bộ nền văn học đả kích phong phú thời Phục Hưng và thời
cận đại còn ở ngoài trường quan sát của nhà biện chứng - duy tâm Đức vĩ đại. Khác với

Hêghen, Mác và Ăngghen đã nhận thức và đánh giá cao nền văn học đả kích thời cận đại với
những tác phẩm “Lời ca ngợi sự ngu xuẩn” của Erad và “Những bức thư của những kẻ tối
dạ”, những bản trường ca châm biếm của Pultri, Bôiarđô, Ariôxtô, những bài pămphlê của
Arêtinô, các tác phẩm đả kích của Đ. Xoita A. Pôpa, Đ. Uônkôta, Vonte, Bômarse, H. Haine,
M. E. Xantưkốp Seđrin...

Ăngghen viết về những bài pămphlê đả kích của Vonte và Bômarse:
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“Những kẻ chống đối của họ, những địa chủ, các cha đạo, các luật gia và hội những người
chống đối khác, gọi văn bút chiến sắc sảo của Vonter, Bomarse là “sự thô bỉ không xứng đáng
với loại văn luận chiến” - chính điều đó làm cho “những điều thô bỉ này” ngày hôm nay trở
thành những tác phẩm kiểu mẫu và nổi bật được văn học công nhận”.

Chính Mác và Ăngghen cũng là những nhà châm biếm cách mạng vĩ đại. Các tác phẩm
của hai ông, thí dụ “Ngày mười tám tháng sương mù của Lui Bônnapac”, “Ngài Phôgt”, những
bài đả kích chống Panmêxton và Đgiôn Rôxan, nhiều trang sách của “Tư bản” biểu lộ sự phê
phán xã hội tư sản, hàng loạt chương trong “Gia đình thần thánh” và “Hệ tư tưởng Đức”, bài
đả kích “Những ông chồng vĩ đại tha hương” và các bút ký luận chiến khác là những kiểu
mẫu đặc sắc và là những bài văn chính luận châm biếm cách mạng không thể nào vượt được.

Khi giới thiệu E. Bêrnthayn trong bài báo “Nhà dân chủ xã hội”, ở một chương trích từ

“Hệ tư tưởng Đức” in 1883, dành để phê phán “chủ nghĩa xã hội chân chính tư sản”, Ăngghen
viết: “Đó là điều táo bạo nhất trong tất cả cái gì đã được viết trong ngôn ngữ Đức.

Mác đã đánh giá cao những công trình đầu tiên của Pruđông, vì lòng can đảm, nghị lực,
chí kiên quyết cách mạng và sự chế giễu đối với đất thánh thiêng liêng truyền thống của thế
giới tư sản, mặc dù chúng còn rất nhiều nhược điểm. “Sức mạnh mẽ của bút pháp” của nhà
văn Pháp trong các bài bút ký đầu tay này đã lôi cuốn Mác (mà nhà văn này rút cục lại trở
thành nhà vô chính phủ và kẻ bảo vệ cho những quyền sở hữu thấp hèn, nhỏ bé). “Sự táo
bạo có tính chất thách thức mà ông ta dùng để xâm phạm vào cái “thần thánh nhất trong
các thứ thần thánh” của chính trị kinh tế học, những nghịch lý hóm hỉnh mà ông ta dùng
để chế giễu cái lý tính tầm thường của giai cấp tư sản, sự phê phán cay độc của ông ta, sự
phẫn nộ sâu sắc và chân thật bộc lộ ra ở đây đó chống lại những điều xấu xa của cái hiện
tồn, lòng tin vào cách mạng - bằng tất cả những phẩm chất ấy, quyền “Sở hữu là gì” đã kích
động mạnh các bạn đọc và đã gây ra một ấn tượng mạnh mẽ.

Từ những bài báo về những cuốn sách dân gian và những tác phẩm khác của Ăngghen
thời trẻ, chúng ta thấy rằng các vấn đề châm biếm và hài hước đã nồng nhiệt lôi cuốn ông

đi đến quan điểm lý luận thời kỳ phát triển dân chủ - cách mạng. Trong năm 1842, Ăngghen
đăng bài “Những lời chú giải và những điều ghi chép ở các bài viết hiện đại” ở báo “Rênani”,
có đề cập đến bốn bài giảng về tính hài, do Liutvigô Valêxrốt giảng. Trong phần cơ bản, bài
báo này đã thể hiện được các vấn đề đặc trưng về cái hài và vai trò của nó trong đấu tranh
chính trị.

Ăngghen đã nhận xét một cách cảm tình bài giảng của Valêxrốt, coi đó là một bài giảng
về những đề tài được một “tác giả tài ba” rút ra từ hiện thực đương thời trực tiếp. “Những
đề tài này đã biểu hiện một khả năng phác họa khôi hài cái duyên dáng, sắc sảo của việc
miêu tả, của sự hài hước sâu sắc, đến nỗi không thể không công nhận rằng tác giả là một

nhà khôi hài rất có khả năng. Ông nắm được ngay lập tức trong những sự kiện hàng ngày
cái phương diện bị khuyết tật đòi hỏi được đánh giá, ông biết xây dựng một cách tinh tế
những ẩn dụ và vô số những lời nói ám chỉ của mình, bắt buộc người ta phải mỉm cười ngay
khi đồng thời bị ám chỉ”.

Lời đánh giá này của Ăngghen về bài giảng của Valêxrốt đã cho thấy rõ ràng rằng Ăngghen
đã đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với các nhà văn hài hước, đặc biệt đối với các nhà
văn hài hước viết về “Những vấn đề thời sự” trong giai đoạn phát triển cách mạng - dân chủ.
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Cùng với cảm xúc rất sống động về “hiện thực đương thời”, Ăngghen đòi hỏi nhà văn hài
hước “cái nhìn đúng đắn” tới thực tế, nắm được ngay lập tức trong những sự kiện hàng ngày
các mặt “khuyết tật” “đòi hỏi được đánh giá”. Chỉ có trên cơ sở của một cách nhìn đúng đắn

đối với thực tế, theo ý kiến của Ăngghen thời trẻ, mới nảy sinh ra cái hài chân chính, sâu
sắc.

Nhưng cái nhìn đúng đắn đối với hiện thực và việc biết nắm lấy những mặt yếu của nó
không phải là tất cả khả năng cần phải có đối với một nhà văn hài hước. Theo quan điểm

của Ăngghen, cái hài cùng các phẩm chất khác là thuộc tính vốn có trong mức độ này hay
khác ở bất kỳ nhà văn hiện thực nào. Bằng sự kết hợp “cái nhìn đúng đắn” đối với hiện thực
và các phẩm chất đặc biệt: “sự nhẹ nhàng, vẻ duyên dáng và tính chất rõ nét của sự diễn tả”,
“tài hóm hỉnh nảy lửa”, “cái tinh tế đặc biệt của sự mô tả và bóng gió”... đã vẽ nên những
mặt tiêu cực của đời sống chính trị và văn học nước Đức vào buổi bình minh năm 1848, đã
giải thích sự thành công của bài giảng của Valêxrốt.

Song, mặc dù có đồng tình đánh giá bài giảng của Valêxrốt, Ăngghen vẫn không hoàn

toàn hài lòng với những bài giảng ấy. Ông cho rằng cuốn sách của Valêxrốt ở một phạm vi
nhất định phản ánh những khuyết tật chung chung, vốn là bản chất của mọi loại văn hài

hước liên quan tới nhóm “Nước Đức trẻ”. Ăngghen viết: “Hầu như tất cả những tác giả thuộc
phạm trù ấy, đã không đáp ứng được những hy vọng người ta đặt vào họ. Họ bị suy yếu, mà
đó như là kết quả của các ước muốn vươn tới sự thống nhất bên trong một cách vô ích. Họ
đã bất lực, điều đó tạo nên những tảng đá ngầm và dễ gây tai nạn, bởi vì tự họ không hề là
những con người có mục đích”.

Khi chỉ ra ở Valêxrốt là nhà văn khôi hài cần thiết phải lựa chọn cho mình một thế giới

quan “thực tế” có mục đích, Ăngghen muốn nhấn mạnh cái ưu thế mà nhà văn châm biếm
và đả kích có được là xuất phát từ lý tưởng xã hội tiến bộ và lòng tin dân chủ có ý thức.

Hêghen cho rằng cái hài là thuộc tính của văn học thế kỷ XIX, là sự thể hiện tâm trạng
chủ quan của nghệ sĩ khi họ không hài lòng với đời sống tư sản tẻ nhạt, tầm thường nhưng
đồng thời cũng không có khả năng tìm được lối thoát nào khác, ngoài việc trốn tránh vào
cái thế giới bên trong của mình. Hêghen viết, “Trong truyện cười, người nghệ sĩ đi từ cái chủ
quan riêng của mình, nhiều lần trở về cái chủ quan đó đến nỗi đối tượng khách quan được
giải thích chỉ như một nguyên do bên ngoài để tạo nên cái khoảng rộng rãi cho những lời
hóm hỉnh, bông đùa bất ngờ của ý nghĩa đã được sinh ra bởi tính bất thường chủ quan”.

Đối lập với Hêghen, Mác và Ăngghen khẳng định rằng cái cười sâu sắc và chân thực không
thể là kết quả của sự không hài lòng chủ quan nào đó của nghệ sĩ và sự “uyển chuyển” của
trí tưởng tượng ông ta. Cơ sở của cái hài phải là sự nhận thức bắt nguồn từ các mặt đáng
cười của các mối quan hệ đời sống thực tế. Với quan niệm này, Mác trong “Ngài Phôgt” đã

viết rằng dường như cái hài ẩn dấu trong đời sống xã hội, còn Ăngghen trong bức thư gửi
F. A. Xoócgơ (ngày 11-10-1893) về cái hài lịch sử: “Những mẩu vụn của sự sắc sảo của chúng
ta có nghĩa gì so với cái hài vĩ đạo, cái hài ấy đã tạo cho mình con đường trong sự phát triển

lịch sử”. Một lần khác, Ăngghen đã nhận xét qua một vài bức thư gửi cho lãnh tụ của công
nhân Đức, ông A. Bêbêlia “Lịch sử nghệ thuật và văn học chỉ ra rằng cái hài trong những
điều kiện lịch sử khác nhau có thể bị tô màu bởi các màu sắc khác nhau. Nó có thể là sự thể
hiện lạc quan ý chí tự do tư tưởng táo bạo, của cái tự do đời sống, yêu đời, như điều này
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thường có trong thơ ca và truyện ngắn thời Phục Hưng, và cũng là “tiếng cười xuyên qua làn
nước mắt” - mà đó là sự kết hợp phức tạp giữa cái hài và nỗi buồn được gợi nên bởi cảm giác
mâu thuẫn giữa lý tưởng của nghệ sĩ và đời sống, điều này cũng không hiếm trong văn học

hiện thực thế kỷ XIX”. Như các bức thư của Mác và Ăngghen đã chứng minh, cái hài của họ
mang màu sắc tươi sáng, khoẻ khoắn và yêu đời. Cái hài của những người sáng lập nên chủ
nghĩa Mác xuất phát từ tinh thần lạc quan sâu sắc, dựa vào việc nhận thức về tiến trình lịch
sử của Đảng giai cấp công nhân và lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học chống các đảng tư
sản và vũ khí tư tưởng của chúng. Đặc điểm khỏe khoắn và yêu đời của cái hài vốn là thuộc

tính của các nhà sáng lập nên chủ nghĩa Mác. Chính Ăngghen đã nhận xét trong bức thư gửi
cho I. F. Bekklô và E. Bernstane viết vào tháng 5 -6/1883, trong những ngày ngay sau khi

Mác vừa mất, khi Ăngghen bắt đầu lựa chọn số tài liệu lưu trữ của Mác và đọc lại những
bản viết của mình gửi cho Mác từ những năm trước khi họ cùng làm việc với nhau. “Trong

những ngày cuối cùng - Ăngghen viết cho Bekklô - tôi tìm thấy bức thư từ năm 1842 đến
1862, trước mắt tôi, thời gian xa xưa và những giây phút vui vẻ mà những kẻ chống đối đã
đem lại cho chúng tôi vụt sống lại. Tôi thường cười đến chảy nước mắt về những câu chuyện
cũ này. Kẻ thù của chúng tôi không khi nào có thể lấy đi được tính hài hước ở chúng tôi”.

Còn trong bức thư gửi cho Bernstane, Ăngghen viết để trả lời cho lòng thương tiếc giả dối
của nhà sử học Pruxi phản động Trâytrka về “Nỗi khốn khổ của ông Mác” mà nỗi đau trở
thành “sự hy sinh” của lòng tin của mình. “Nếu như những con lừa có khả năng đọc được
những bức thư giữa Mavrơ và tôi thì chúng có thể dễ dàng chết đứng ngay được. Thơ ca của
Hainơ chỉ là trò chơi con trẻ so với thứ văn xuôi yêu đời, táo bạo của chúng tôi. Marvơ có
thể phẫn nộ nhưng than vãn thì không bao giờ. Tôi đã cười vỡ bụng khi đọc lại những bức
thư cũ”.

Ăngghen đã muốn nuôi dưỡng cái cảm xúc khôi hài yêu đời và khoẻ khoắn được xây dựng
trên ý thức về ưu thế lịch sử của mình và sự khinh thường kẻ đối địch, trong hàng ngũ những
bạn chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng của mình, trong hoạt động của các nhà văn, nhà báo
xã hội - dân chủ gắn liền với phong trào xã hội chủ nghĩa.

] ] ]

Một trong những tư tưởng được ưa thích nhất của mĩ học tư sản phản động hiện đại, luôn
được những kẻ xét lại hiện đại nhắc đi nhắc lại, là tư tưởng khẳng định rằng dường như chủ
nghĩa hiện thực “làm nghèo đi” bản sắc của nghệ sĩ, “hạn chế” khả năng của nghệ thuật. Mĩ
học duy tâm gắn sự phong phú của nghệ thuật và văn học thoạt tiên với cái chủ quan không
giới hạn của nghệ sĩ, với quyền lực của anh ta về sự thực nghiệm một cách hình thức, chứ
không phải với sự phong phú và sâu sắc của quan niệm về đời sống được phản ánh trong
nghệ thuật.

Mác và Ăngghen, ngược lại, đã chỉ ra rằng sự phong phú và đa dạng của các sắc thái mà
nghệ sĩ đạt được cuối cùng đã xác định tính hiện thực của anh ta, bởi sự sâu rộng và bền
vững của những mối liên hệ giữa nghệ sĩ và đời sống, bởi tính chất tiến bộ của lý tưởng
xã hội của nghệ sĩ, những đặc điểm giúp cho nghệ sĩ thâm nhập vào từng ý nghĩa của các
sự kiện đời sống, nắm được ở mức độ “biện chứng cách mạng” của sự phát triển xã hội cái
“quyền phán xét thi ca của mình”.
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“Lịch sử thế giới là một bản trường ca vĩ đại nhất”, Ăngghen đã viết trong một bức thư
của mình như vậy. Các nhà sáng lập nên chủ nghĩa Mác nhận thấy rằng, hiện thực khách
quan, sự phát triển lịch sử xã hội có một nội dung phong phú vô tận, không có giới hạn.
Người nghệ sĩ, khi mong muốn tìm cho tác phẩm của mình màu sắc hài hước hoặc bi kịch,
cần phải có khả năng rút ra điều ấy từ lượng dự trữ không bao giờ cạn, có nội dung từ đời

sống hiện thực. Chủ nghĩa hiện thực, trong cách hiểu của Mác và Ăngghen, không hề “làm
nghèo đi”, mà ngược lại, làm phong phú vô tận cho nghệ thuật, phát hiện được những khả
năng to lớn trong việc thể hiện cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, tài năng và nhiệt tình của nghệ
sĩ.

Thái độ phê phán tỉnh táo, không thương tiếc đối với thế giới tư sản và những ảo tưởng
của nó, tinh thần lên án không mệt mỏi những “thiên kiến thực dụng” của xã hội tư sản, sự
phân tích chân thực - khoa học những lực lượng và khuynh hướng mâu thuẫn của sự phát
triển xã hội thực tại, đồng thời sự chú ý đối với các lực lượng cách mạng của hiện thực, khả
năng nhìn thấy tương lai từ trong đời sống hàng ngày, chỉ ra bộ mặt lịch sử của những con
người thực sự trong tương lai - đó là hai mặt chính liên quan chặt chẽ trong nhiệm vụ của
nghệ thuật hiện thực của giai cấp công nhân.

Trong bức thư gửi cho Latxan nhân vở kịch “Xíchkinghen”, Ăngghen nhận xét dưới dạng
khái quát quan điểm của mình về nhiệm vụ của kịch xã hội chủ nghĩa trong tương lai. Khi
nói về vấn đề kịch Đức trong thời đại mình đã không thành công khi kết hợp yếu tố “lý
tưởng” và yếu tố “hiện thực”, không đạt tới sự hòa hợp giữa cái “sâu sắc của tư tưởng lớn” và

chủ nghĩa hiện thực, Ăngghen đề ra cho kịch xã hội chủ nghĩa trong tương lai nhiệm vụ kết
hợp “sự sâu sắc của tư tưởng lớn có ý nghĩa lịch sử” với tính “sinh động và có hiệu lực của

kịch Sêchxpia”. Nhiệm vụ của kịch và nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, theo Ăngghen là thực
hiện được tổng hòa của lý tưởng và hiện thực, đồng thời, cũng như trong nghệ thuật trong
lịch sử quá khứ có khi phải tách hai mặt đó ra chứ không phải bao giờ cũng kết hợp với nhau
hoàn toàn hài hòa.

Khi nhận xét bức thư của Mác và Ăngghen gửi đến Latxan về vở kịch “Xíchkinghen”,

A. V. Lunasacxki khẳng định: nhất định Ăngghen không nói rằng yếu tố hiện thực phải cần

hoàn toàn làm thiệt hại cho yếu tố lý tưởng, mà Ăngghen chỉ rất rõ ràng, thời đại của những
cuộc cách mạng vĩ đại mới có thể đưa kịch tới trình độ cao, mà ở đó, độ sâu của sự phân
tích, tầm rộng của triết lý liên kết với chủ nghĩa hiện thực đầy sức sống một cách hoàn toàn
duyên dáng, hài hòa.

Sự kết hợp hữu cơ giữa hiện thực và tư tưởng, giữa hiện thực và lý tưởng trong nghệ
thuật, thái độ phê phán quyết liệt đối với thế giới tư sản và những tàn tích của nó kết hợp
với lòng tin vào lý tưởng cộng sản với sự ca ngợi tính chất anh hùng của cuộc đấu tranh cách
mạng của nhân dân lao động và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản, đó là đề cương mà
các nhà sáng lập nên chủ nghĩa Mác đã đặt ra trước nghệ thuật và văn học của xã hội xã
hội chủ nghĩa tương lai. Nền nghệ thuật tiến bộ của những ngày hôm nay của chúng ta - nền
nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, sẽ kế tục và thực hiện đề cương này./.
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4 Nguyên tắc tính Đảng cộng sản của
văn học

Một trong những hòn đá tảng của lý luận văn học và mĩ học mác xít là nguyên tắc tính cộng
sản của văn học và nghệ thuật vô sản. Nguyên tắc này đã được Lênin nêu ra toàn diện và
triệt để trong bài báo “Tổ chức Đảng và văn học có tính Đảng”. Trong thời đại ngày nay,
nguyên tắc này đang xác định chính sách của các Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân trong
lĩnh vực văn học và nghệ thuật.

Không có gì đáng ngạc nhiên, tư tưởng tính Đảng của văn học xã hội chủ nghĩa mà Lênin
nêu ra, ngày nay bị những kẻ chống lại mĩ học mác xít đả kích đặc biệt dữ dội. Hơn thế nữa,
muốn dựng lên bức tường giữa nền văn học và chính sách của Đảng Cộng sản nhằm đặt văn
học dưới ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, những kẻ thù đương thời của chủ nghĩa Mác

thường xuyên kiếm cách đối lập giả dối tư tưởng mĩ học của Mác và Ăngghen với di sản của
V. I. Lênin. Chúng quả quyết rằng nguyên tắc tính Đảng là “một sự bổ sung” nào đó của

Lênin vào lý luận của chủ nghĩa Mác, trong khi Mác và Ăngghen có một quan điểm dường

như “khác” trong mĩ học, Mác và Ăngghen không hề đặt ra nguyên tắc tính đảng đối với văn
học của giai cấp vô sản.

Chính vì vậy, khi phân tích những quan điểm của Mác và Ăngghen về văn học, cần đặc
biệt nhấn mạnh rằng: Tư tưởng tính đảng của văn học của giai cấp vô sản xã hội chủ nghĩa

trước hết đã được thể hiện rõ ràng và được hình thành trong tư tưởng của Mác và Ăngghen;
mặc dù trong hoàn cảnh lịch sử của thời đại mình, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác
chưa có thể vạch ra nguyên tắc này một cách rộng rãi và toàn diện như Lênin đã làm sau này
trong những điều kiện của một thời kỳ lịch sử mới. Khi hoàn thiện nguyên tắc tính Đảng
Cộng sản của văn học trong những năm 1905 - 1906, Lênin khi phân tích đã dựa vào quan

điểm của những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác, đã phát triển những tư tưởng mà Ăngghen
nêu ra trước hết một cách sáng tạo, phù hợp với những điều kiện lịch sử mới của cuộc đấu
tranh của giai cấp vô sản.
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Trước khi chết ít lâu, trong cuộc nói chuyện với Eckerman, Vectơ đã nói rõ ràng: Chính sách
và cuộc đấu tranh của Đảng là những đề tài không phù hợp với thơ ca (xem I. P. Eckerman -
Những cuộc nói chuyện với Vectơ trong những năm cuối đời của ông, “Academia”. M. A. 1934
trang 605 - 606) - nhưng những lời này của Vectơ gắn chặt với thời kỳ ở nước Đức còn chưa
có một cách thực sự những nhóm và những đảng phái chính trị dân chủ. Tới đầu những năm
40 (của thế kỷ XIX) gắn liền với tính chất ác liệt của cuộc đấu tranh chính trị - xã hội thời
kỳ này, thái độ của tư tưởng văn học - xã hội tiên tiến Đức đối với chính trị và cuộc đấu
tranh đảng phái thay đổi rõ rệt. Vấn đề thái độ của văn học đối với chính trị là trung tâm
chú ý của cả nền văn học và những tư tưởng - xã hội tiến bộ Đức trong thời kỳ trước cách
mạng 1848. Không chỉ có Herveg trong bài thơ “Đảng” nổi tiếng của mình, mà cả những
người tiên tiến khác của phái dân chủ Đức những năm 40 đều đòi hỏi các nhà tư tưởng và
các nhà văn của thời đại mình lập trường chính trị - đảng phái rõ ràng; phải phê phán thái
độ “thần thánh” và thái độ kiêu ngạo đối với các cuộc đấu tranh chính trị. Có thể coi những
lời sau đây của L. Phơbách, những lời gắn với đoạn cuối năm 1848 là tiêu biểu nhất cho thái
độ này: “Chúng ta đang sống trong một thời đại, khi mà không cần thiết - giống như thời xã
hội Aten - công bố một luật pháp nói rằng: Trong thời kỳ của những cuộc khởi nghĩa, mỗi
người cần phải xác định mình đứng về phía nào; chúng ta đang sống trong một thời đại, khi
mỗi người ngay cả người tưởng rằng mình phi đảng nhất - thậm chí ngược hẳn với ý thức
và ý chí của anh ta - mặc dù chỉ là trong lý luận - cũng là người của mỗi đảng phái, chúng
ta đang sống trong thời đại, khi quyền lợi chính trị cuốn hút toàn thể những quyền lợi khác,
khi những biến cố chính trị giữ chúng ta trong sự căng thẳng và sự kích động hồn nhiên”.
(L. Phơbách - Những tác phẩm triết học chọn lọc - quyển 2, Nxb Chính trị quốc gia. M.
1955 trang 493).

Gần gũi với lập trường của Phơbách là lập trường của H. Hainơ: “Chúng ta viết để hoặc
chống lại một cái gì đó, vì một tư tưởng nào đó, hoặc chống lại nó, vì một đảng phái nào
đó, hoặc chống lại nó”. “Tính phi đảng yếu đuối” “luôn luôn là sự lừa dối” - ông viết trong
“Những lời thú nhận” năm 1854 (H. Hainơ Tuyển tập - q.9. Nxb Chính trị Quốc gia, M, 1959,
tr 92, 95).

Như vậy, vấn đề mối quan hệ của văn học với chính trị và cuộc đấu tranh đảng phái theo
nghĩa rộng của từ đã được văn học và văn chính luận dân chủ Đức những năm 40 đề cập đến

trước Mác và Ăngghen. Ngay từ Phơbách, Hainơ, Herveg và những nhà hoạt động tiên tiến
khác của khuynh hướng dân chủ trong văn học và văn chính luận Đức những năm 40 cũng
đã coi mối quan hệ tự giác với cuộc đấu tranh chính trị, việc đứng ở lập trường, chính trị,
lập trường đảng phái dứt khoát trong cuộc đấu tranh ấy là nghĩa vụ của mỗi một nhà tư
tưởng tiên tiến và mỗi nhà văn - nhà dân chủ. Nhưng đây là tính đảng theo nghĩa dân chủ,
chứ không phải theo nghĩa vô sản - xã hội chủ nghĩa của từ ngày.

V. I. Lênin viết rằng “Trong thời kỳ đấu tranh chống chế độ phong kiến và chế độ chuyên

chế”, ở những nhà dân chủ tư sản châu Âu nổi bật ảo tưởng “đảng phái phi giai cấp”

(V. I. Lênin toàn tập, Tập 21, tr 243) - Ảo tưởng này đã là thuộc tính ở mức này hay
mức khác của hầu hết tất cả những đại biểu của phong trào dân chủ tư sản cách mạng Đức
những năm 40. Ngay cả những trí tuệ tiên tiến nhất trước Mác, những trí tuệ cố gắng gắn
văn học với cuộc đấu tranh đảng phái, cũng đồng tình với ảo tưởng “đảng phi giai cấp”;
cũng mong muốn - như Lênin nói - “nối liền những giai cấp khác nhau thành “một đảng”
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(V. I. Lênin như trên). Chỉ có Mác và Ăngghen, những người gắn liền quan niệm về đảng với
quan niệm về những giai cấp đối kháng trong xã hội; những người đã bóc trần tính chất giai
cấp của bất kỳ cuộc đấu tranh chính trị nào, đã mở đường đi đến một hiểu biết mới và khác
một cách nguyên tắc về tính đảng, hoàn toàn thoát khỏi những ảo tưởng đứng trên giai cấp,
những ảo tưởng dân chủ tư sản.

Ngay từ thời kỳ đầu, thời kỳ dân chủ - cách mạng của sự phát triển tư tưởng của mình,

trước khi hình thành lý luận của chủ nghĩa Mác, Mác và Ăngghen đã thừa nhận mối quan hệ
của sự phát triển của những hệ tư tưởng xã hội, của báo chí, văn học và nghệ thuật đương
thời với chính sách và cuộc đấu tranh của các đảng phái chính trị. “Không có đảng thì không
có sự phát triển, không có sự phân định giới hạn thì không có sự tiến bộ” - Mác viết ở báo
“Sông Ranh” năm 1842.

Tuy vậy, vào đầu những năm 40, khi đưa ra nguyên tắc: nhà văn - nhà dân chủ phải có
lập trường tính đảng hoàn toàn xác định, rõ ràng đối với những vấn đề cơ bản của cuộc đấu
tranh chính trị - xã hội của thời đại mình, nhà văn - nhà dân chủ không có quyền - giống
như nhà thơ Phrâyligiát (trong bài thơ “Từ Tây Ban Nha”) - đứng “cao hơn” đảng và cuộc
đấu tranh đảng phái, mà cần phải ở trung tâm của cuộc đấu tranh chính trị - xã hội của thời

đại mình. Mác và Ăngghen thời trẻ mới nói đến (và trong thời gian này mới chỉ có thể nói
đến) tính đảng chưa phải theo nghĩa cộng sản chủ nghĩa, mà là theo nghĩa tính đảng - dân

chủ của từ này. Nói tính đảng của nhà văn - nhà dân chủ, Mác và Ăngghen có ý muốn nói
đến (và trong những điều kiện lịch sử của Đức những năm 1840, khi Đảng dân chủ còn chưa
hình thành về mặt chính trị - mới chỉ có những nhóm tập hợp về tư tưởng và chính trị - thì
mới chỉ có thể ngụ ý nói đến được mà thôi) mối quan hệ của nhà văn - nhà dân chủ với một
khuynh hướng tư tưởng tiên tiến nhất định. Với ý ấy, vào tháng 10, tháng 11 năm 1843, ở

bài báo “Những thành tích của phong trào vì sự cải cách xã hội trên lục địa” Ăngghen đã gọi
những người thuộc phái Hêghen trẻ là “Đảng” và báo “Sông Ranh” là “tổ chức chính trị” của
“Đảng cộng hòa”.

Tuy nhiên, cũng chính trong bài báo “Những thành tích của phong trào vì sự cải cách xã

hội trên lục địa”, Ăngghen đã chỉ ra rằng: ở Đức đã chín muồi những điều kiện để thành
lập ngoài “Đảng Cộng hòa” một “Đảng cộng sản”. Cuộc đấu tranh để thành lập Đảng cộng
sản của giai cấp công nhân, để hoàn thiện cương lĩnh lý luận của Đảng cộng sản, hoàn thiện
những nguyên tắc có tính tổ chức và có tính sách lược của Đảng cộng sản đã được Mác và

Ăngghen phát triển ở thời kỳ sau và đã được hoàn thành bằng tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng
Cộng sản”. Cuộc đấu tranh này có một ý nghĩa vô cùng vĩ đại đối với việc hoàn chỉnh lý
luận của chủ nghĩa Mác cách mạng. Trong quá trình của cuộc đấu tranh này quan niệm mới
về nguyên tắc tính đảng - tính đảng không còn theo nghĩa tính đảng dân chủ, mà theo một

nghĩa mới, theo nghĩa tính đảng cộng sản đã hình thành trong tư tưởng Mác và Ăngghen.
Vào những năm 1844 - 1845, sau khi chuyển sang lập trường xã hội chủ nghĩa vô sản, Mác

và Ăngghen tin tưởng sắt đá rằng: giai cấp vô sản chiến đấu cần phải có một Đảng cộng sản
với giai cấp vô sản, có tính tổ chức, có vị trí độc lập, có thể lãnh đạo phong trào của giai
cấp công nhân, có vị trí độc lập, có thể lãnh đạo phong trào của giai cấp công nhân cả về

lý luận lẫn thực tiễn. Trong giai đoạn chuẩn bị cách mạng 1848, Mác và Ăngghen đã tuyên
chiến quyết liệt với tất cả các loại xã hội chủ nghĩa tiểu tư sản, những kẻ mưu toan đứng
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bên trên cuộc đấu tranh của các giai cấp và các đảng phái, những kẻ không thừa nhận mối
quan hệ giữa hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và quyền lợi của giai cấp vô sản.

Nguyên tắc tính đảng của văn học nghệ thuật và văn học chính trị - xã hội - nguyên tắc
tính đảng gắn liền với phong trào xã hội chủ nghĩa - nguyên tắc tính đảng cộng sản chứ
không phải là tính đảng dân chủ, đã giữ vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh của Mác

và Ăngghen chống “chủ nghĩa cộng sản” triết học - trừu tượng của phái Hêghen trẻ và của
những kẻ tự xưng là “chủ nghĩa xã hội chân chính” Đức. Khi phê phán phong cách chính luận

và văn học nghệ thuật của chủ nghĩa xã hội “chân chính”, năm 1847, Ăngghen đã viết: “Mặc
dù những nhà văn của khuynh hướng này tự xưng là “cộng sản chủ nghĩa”, nhưng thực ra họ
không phải là đại diện cho Đảng của những người cộng sản Đức. Đảng không công nhận họ
là những đại diện văn học của mình, họ không đại diện cho quyền lợi của Đảng. Ngược lại,
họ bảo vệ những quyền lợi hoàn toàn khác, họ bênh vực những nguyên tắc hoàn toàn khác,
những nguyên tắc hoàn toàn đối lập với những nguyên tắc của Đảng cộng sản”.

Cần nhấn mạnh rằng, năm 1847, khi đề ra yêu cầu nhà văn - nhà tuyên truyền những
tư tưởng xã hội chủ nghĩa phải là “những đại biểu văn học” của Đảng cộng sản, phải bênh
vực “những quyền lợi” và “những nguyên tắc của Đảng cộng sản”; thiếu những phẩm chất

đó, họ không có quyền tự xưng là người xã hội chủ nghĩa. Ăngghen đã đòi hỏi văn học triết
học - cộng hòa cũng như văn học nghệ thuật của xã hội chủ nghĩa “chân chính” phải thực

hiện yêu cầu này. Những bài báo của Ăngghen về thơ và văn xuôi của xã hội chủ nghĩa “chân
chính” đã xác định điều này. Cũng như trong các bài báo dành cho những nhà lý luận của
trào lưu này, bằng ví dụ lấy từ sáng tác của những nhà thơ và những nhà văn xã hội chủ

nghĩa “chân chính”, Ăngghen đã chỉ ra rằng, nếu xã hội chủ nghĩa không thừa nhận đấu tranh
giai cấp và vai trò của giai cấp vô sản như một người chiến sĩ cách mạng đấu tranh vì chủ
nghĩa xã hội, nếu chủ nghĩa xã hội không tuyên truyền “những quyền lợi” và “những nguyên
tắc” của Đảng thì nó sẽ thành niềm hy vọng mờ mịt, thành lời nói không mờ nhạt, bị tước
mất nội dung lịch sử hiện thực không hơn không kém.

Vấn đề thái độ với đảng của văn học theo nghĩa rộng của từ (bao gồm trong khái niệm
này cả sách báo khoa học - lý thuyết, cả văn chính luận chính trị, cả sáng tác văn học nghệ

thuật), đã được Ăngghen nêu ra và soi sáng không chỉ trong cuộc đấu tranh chống lại những
đại diện văn học của chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản Đức năm 1847. Vấn đề này chiếm một

trong những vị trí trọng yếu ngay cả trong cuộc bút chiến của Mác và Ăngghen chống nhà
dân chủ - chính trị Đức K. Gâyxen. Giống như những người xã hội chủ nghĩa “chân chính”,
nhà dân chủ Gâyxen tự coi mình không phải là kẻ đại diện của đảng vô sản hay đảng tư
sản, mà là đại diện của “Đảng của mọi người”, “Đảng của loài người ở Đức”, nghĩa là ông ta
ra sức bảo vệ những quyền lợi không phải một đảng phái có tính chất giai cấp nào, mà bảo

vệ những quyền lợi “cao nhất”, những quyền lợi của “loài người nói chung”. Ăngghen - trong
bài báo “những người cộng sản và K. Gâyxen” và Mác - trong bài báo “Sự phê phán có tính
chất đạo đức và đạo đức có tính chất phê phán” (1847), đã chế nhạo không thương xót tham

vọng này của Gâyxen. Trong cuộc đấu tranh với Gâyxen, Mác và Ăngghen đã giải thích rằng:
Trong xã hội tư bản tồn tại những giai cấp thù địch nhau - những người bị áp bức và những
kẻ áp bức - không thể có “Đảng của mọi người” có tính trừu tượng theo kiểu Gâyxen; trong
xã hội ấy chỉ có thể tồn tại một đảng thể hiện quyền lợi của những giai cấp xã hội thực tế,
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của giai cấp vô sản hay của giai cấp tư sản. Tham vọng đứng cao hơn cuộc đấu tranh của
những giai cấp và những đảng phái xã hội có thật của Gâyxen, trong thực tế, không chỉ gán
cho quan điểm của ông tính chất giai cấp, tính chất tư sản hoàn toàn xác định, mà còn hạ
thấp mức độ dân chủ của ông ta, ngăn cản ông trở thành người chiến sĩ trung thành vì nền
cộng hòa dân chủ Đức. Như vậy, không chỉ cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa cộng sản, mà cả
cuộc đấu tranh liên tục vì nền dân chủ trong điều kiện xã hội tư bản phát triển - như Mác

và Ăngghen đã giải thích trong cuộc bút chiến với Gâyxen - đều không thể không tính đến
“thái độ thực tiễn”, không thể không tính đến những quyền lợi của những giai cấp tồn tại
trong xã hội này và những tư tưởng của những đảng phái chính trị đại diện cho những giai
cấp ấy. Vì vậy, khi hình thành quan niệm “Những nhiệm vụ của báo chí Đảng” - tức “tiến
hành tranh luận, hình thành, phát triển và bảo vệ những yêu cầu của đảng, bác bỏ và cự

tuyệt những yêu sách và những điều khẳng định của đảng đối lập”, Ăngghen đã coi việc thực
hiện những nhiệm vụ này là bổn phận không chỉ của riêng báo chí xã hội chủ nghĩa, mà là
của cả báo chí dân chủ tiên tiến, là bổn phận của văn học xã hội chủ nghĩa cũng như của cả
văn học dân chủ triệt để của nước Đức những năm 40.

Những nguyên tắc gắn chặt nền văn học xã hội chủ nghĩa với Đảng - những nguyên tắc

hình thành ở Mác và Ăngghen năm 1847 trong cuộc bút chiến với những nhà xã hội chủ
nghĩa “chân chính” và với K. Gâyxen - trở nên hoàn toàn xác định đối với những người đặt
nền móng của chủ nghĩa Mác trong thời kỳ cách mạng 1848. Những nguyên tắc này là nền

tảng của những công trình thực tiễn của Mác và Ăngghen trong “Báo sông Ranh mới”. Khi
liên tục đấu tranh vì nền cộng hòa dân chủ Đức duy nhất trong những năm 1848 - 1849,
khi bênh vực những quyền lợi của giai cấp vô sản và những người lao động Đức trong thời

kỳ cách mạng dân chủ tư sản Đức, Mác và Ăngghen đã đưa ra những ví dụ sinh động, thực
tế về mối quan hệ với sự nghiệp văn học của giai cấp vô sản, cũng như với các bộ phận cấu
thành không thể tách rời của sự nghiệp của giai cấp vô sản nói chung. Sáng tác văn học của
Phrâyligiat, H. Vectơ và nhiều nhà thơ nhà văn khác của “Báo sông Ranh mới” trong những
năm 1848 - 1849 là sự thể hiện chói ngời ảnh hưởng của liên đoàn những người cộng sản đối
với tư tưởng của họ, nó đã chỉ ra tính sắc bén của nguyên tắc về sự thống nhất của văn học
nghệ thuật xã hội chủ nghĩa với những tư tưởng và nguyên tắc của Đảng cộng sản - nguyên
tắc mà những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã nêu ra.

Khi nói về tổ chức cộng sản do Mác và Ăngghen sáng lập năm 1848, V. I. Lênin đã gọi tổ
chức này là “một đảng vô sản chân chính thật sự, mặc dù không lớn” (Lênin toàn tập, tập

23, tr 365). Như vậy, ở liên đoàn những người cộng sản - do Mác và Ăngghen tổ chức và lãnh
đạo vào cuối những năm 40 - Lênin đã nhìn thấy mầm mống của một Đảng cách mạng mác
xít, mặc dù Đảng vô sản cách mạng đầu tiên trong lịch sử này là một Đảng không đông và
không thể so sánh nó - cả về trình độ tư tưởng, cả về tổ chức, với Đảng cộng sản kiểu mới

mà Lênin sáng lập sau khi Mác và Ăngghen qua đời.
Sau thất bại của cách mạng 1848 và sau khi liên đoàn những người cộng sản giải tán,

trong thời kỳ phản ứng những năm 50, sau những sự dao động tiểu tư sản của Phrâyligiat
do không chịu nổi những thử thách gian khổ của cuộc sống lưu vong, Mác đã tiếp tục nồng
nhiệt bảo vệ nguyên tắc tính đảng cộng sản của văn học vô sản chiến đấu trong những thư từ
gửi Phrâyligiat. Trong thư gửi Phrâyligiat năm 1860, khi chỉ cho rằng “Đảng... tự hào vì coi
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anh là người trong đội ngũ của mình”, Mác đã đề nghị Phrâyligiat từ bỏ “những quyền lợi cá
nhân dưới bất cứ dạng nào”, mà tiếp tục - như những năm trước - “xuất phát từ những động
cơ trong sạch nhất”, dũng cảm và kiên cường “mang ngọn cờ của “giai cấp cùng khổ nhất và
yêu lao động nhất” (như cách nói nổi tiếng của Xanh Ximông mà Phrâyligiat đã dùng lại
trong thư gửi cho Mác). Còn khi Phrâyligiat trả lời thanh minh cho sự dao động của mình
và sự rời bỏ Đảng của mình, viện cớ rằng: từ khi liên đoàn những người cộng sản giải thể,
ông ta không cho là mình phải chịu trách nhiệm trước Đảng; trong thư gửi Phrâyligiat ngày
29.4.1860, Mác đã giải thích cho nhà thơ hiểu rằng sự đình bản của báo “Sông Ranh mới”
và việc liên đoàn những người cộng sản giải tán không tách Phrâyligiat khỏi trách nhiệm
trước Đảng của giai cấp công nhân trong tư tưởng lịch sử vĩ đại”. Mác đã nhấn mạnh điều
này: Ngay cả trong những điều kiện khi giai cấp vô sản bị truy đuổi và bị cảnh sát khủng
bố đến nỗi không đủ sức bảo vệ tổ chức Đảng của mình thì những nhà thơ cách mạng, như
Phrâyligiat, có thể bảo vệ sự đúng đắn về mặt tư tưởng của giai cấp công nhân nếu như giữ
vững tính tư tưởng những nguyên tắc có tính lịch sử toàn thế giới, những nguyên tắc vĩ đại
và đúng đắn của Đảng cộng sản của giai cấp công nhân.

Khi nói về những nghệ sĩ và những nhà văn vĩ đại của thời đại Phục Hưng, Ăngghen đã
cảm phục kêu lên: “Hầu như tất cả họ (những nghệ sĩ và những nhà văn...) đã sống ở chính
trung tâm của những quyền lợi của thời đại mình, đã góp phần sinh động vào cuộc đấu tranh
thực tế, đã đứng ở Đảng phái này hay Đảng phái khác để đấu tranh, người thì bằng lời nói

và ngòi bút, kẻ thì bằng lưỡi kiếm, kẻ thì bằng cả hai thứ”. Mác và Ăngghen đã chỉ ra rằng:
Chỉ trong thế giới tư sản mới nảy sinh loại nghệ sĩ tự ngắm nghía mình như ngắm nghía
“một chuyên gia" thiển cận, cho bổn phận của mình là đứng “quan sát” bên trên cuộc sống,

chứ không phải là góp phần sáng tạo cuộc sống. Ăngghen đã nhìn thấy ở những nghệ sĩ ấy
hình ảnh điển hình của “hoạt động què quặt” do sự phân công lao động tư bản chủ nghĩa đối
với sự phát triển của văn học và nghệ thuật.

Khi khởi thảo những nguyên tắc sáng tác của văn học nghệ thuật của giai cấp công nhân,

Mác và Ăngghen mong muốn giáo dục một kiểu văn nghệ sĩ không phải là người quan sát
cuộc sống một cách thụ động, mà là người tham gia tích cực và sáng tạo vào cuộc đấu tranh
giải phóng vĩ đại của giai cấp vô sản và những người lao động, xuất phát từ những hiểu biết
rộng rãi về nhiệm vụ và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, mong muốn dùng những tác
phẩm của mình góp phần vào thắng lợi của giai cấp vô sản và Đảng cộng sản. Vì vậy, Mác

và Ăngghen cho rằng việc tham gia sáng tạo vào cuộc đấu tranh chính trị và sự nghiệp của
Đảng cộng sản là những đặc điểm không thể thiếu của những văn nghệ sĩ của giai cấp công

nhân. Mác và Ăngghen cho rằng nhà văn - nhà cách mạng không thể là người quan sát thụ
động, thờ ơ, không thể ở vị trí “bên trên cuộc chiến đấu”, có thái độ như nhau trước cái thiện
và ác, trước người lao động và kẻ bóc lột, trước cái tiến bộ và cái phản động. Việc miêu tả
một cách hiện thực và chân xác cuộc sống yêu cầu nghệ sĩ phải đánh giá chính xác những
lực lượng xã hội đang tranh đấu với nhau, phải tích cực và tha thiết quan tâm tới những lực
lượng ấy, chỉ ra vẻ mặt đầy đủ của lực lượng ấy, phải khêu gợi thái độ tích cực của độc giả
với những lực lượng ấy. Trong khi khêu gợi lòng căm thù và sự khinh bỉ với thế giới của bạo
lực và sự tàn bạo tư sản, phải khêu gợi lòng tin tưởng đối với sự nghiệp vĩ đại giải phóng

những người lao động. Kết luận tất yếu rút ra từ cương lĩnh mĩ học mà Mác và Ăngghen
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đề ra cho văn học của giai cấp công nhân là: nhà văn - nhà xã hội chủ nghĩa cần thiết phải
đứng trên lập trường tính đảng xác định và rõ ràng trong cả cuộc sống và sáng tác - đó là
kết luận về mối quan hệ chặt chẽ của sáng tác văn học với những tư tưởng và cuộc đấu tranh
của Đảng cộng sản.

Sau khi đề ra cho văn học và báo chí của giai cấp công nhân thời đại mình nguyên tắc
tính Đảng cộng sản với tư cách là một trong những nguyên tắc chỉ đạo sáng tác văn học,

trong giai đoạn cuối đời, Mác và Ăngghen nồng nhiệt bảo vệ nguyên tắc này trong cuộc đấu
tranh, một mặt với những sai lầm cơ hội chủ nghĩa và cải lương chủ nghĩa của những người
lãnh đạo phong trào dân chủ - xã hội Đức, mặt khác với chủ nghĩa vô chính phủ của sách báo
và những sinh viên tiểu tư sản và của những phần tử phi giai cấp lọt vào Đảng xã hội - dân
chủ. Trong khi đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ mang tư tưởng triết học tiểu
tư sản lọt vào Đảng và vào phong trào công nhân Đức vào những năm 1880 - 1890, với chủ
nghĩa cải lương, với thói bè phái, với chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vô chính phủ tiểu tư

sản, Mác và người kế tục Mác là Ăngghen, trong khi chỉ đạo những người đứng đầu phong
trào dân chủ Đức những năm này, đã nhiều lần tán thành tẩy rửa để báo chí vô sản và môi
trường văn học vô sản thoát khỏi ảnh hưởng của tập quán và thói quen con buôn tiểu tư sản,
thoát khỏi lòng bác ái “mĩ học đa cảm”, khỏi “thái độ văn học hời hợt”, “tư tưởng gia đình
chủ nghĩa”, thoát khỏi sự truy đuổi những ấn tượng và thời trang, thoát khỏi sự sắp đặt câu
chữ cố ý truyền đạo và những lời lẽ văn hoa”. Khi kêu gọi tẩy rửa khỏi Đảng của giai cấp

vô sản và báo chí Đảng những phần tử tiểu tư sản và cơ hội chủ nghĩa, Mác và Ăngghen đã
nhìn thấy sự đảm bảo cho những thành tựu của văn học và báo chí xã hội - dân chủ trong
quan hệ vững chắc giữa văn học, báo chí và quần chúng, trong niềm tin không gì lay chuyển
được vào tài năng chiến đấu của giai cấp công nhân.

Đó là những giai đoạn cơ bản của cuộc đấu tranh cho Mác và Ăngghen cho tính Đảng
cộng sản như là đấu tranh cho một nguyên tắc có giá trị xác định chính sách của Đảng cộng

sản trong lĩnh vực văn học. Được Mác và Ăngghen nêu ra trong quá trình đấu tranh cách
mạng và xây dựng Đảng của giai cấp công nhân, nguyên tắc này được hoàn thiện và phát
triển trong các luận văn của Lênin, trong sự nghiệp hoạt động thực tiễn và lý luận của Đảng
cộng sản Liên Xô và các Đảng cộng sản, Đảng công nhân khác trong lĩnh vực văn học và
nghệ thuật.
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5 Những vấn đề phương pháp luận
lịch sử văn học

Những cơ sở để nhận thức lịch sử văn hóa, lịch sử văn học và nghệ thuật dưới góc độ duy

vật biện chứng đã được đặt ra ngay từ lúc Mác và Ăngghen phản đối kịch liệt quan điểm
của các nhà mác xít trẻ, những người đã tưởng tượng một cách mơ hồ về bản chất của học
thuyết Mác, tưởng rằng đã nắm được những luận điểm cơ bản, chung nhất của chủ nghĩa
Mác, và né tránh sự cần thiết phải nghiên cứu một cách cụ thể, sâu sắc và kỹ lưỡng những
hiện tượng của thời hiện tại hoặc của quá khứ lịch sử.

Tiếp đó, trong “Hệ tư tưởng Đức”, khi bút chiến với B. Bauer, M. Stirner và những nhà

duy tâm - Hêghen phái tả khác, Mác và Ăngghen đã chỉ ra rất dễ dàng rằng, khi đứng trên
quan điểm duy tâm để xây dựng những mô hình và cấu trúc tư biện của các loại hình khác
nhau, sau đó lắp một cách rất nghệ thuật những cứ liệu lịch sử thực tế vào những mô hình
có sẵn này, không chỉ những nhà Hêghen phái tả mà chính Hêghen đã không coi những sự
kiện thực tế là điểm xuất phát để phản ánh quá trình phát triển lịch sử của văn hóa và nghệ
thuật, mà còn sử dụng những mô hình trừu tượng của tư duy và cấu trúc logic làm điểm
xuất phát. Bằng cách ấy, họ đã có ít nhiều thành công, một số sự kiện và hiện tượng thực tế
đã lắp vừa mô hình ấy. Sự thay thế việc nghiên cứu lôgic hiện thực, việc nghiên cứu những
lực lượng thực tiễn đang vận động, những mâu thuẫn của sự phát triển xã hội bằng những
khuôn mẫu lý tưởng, đã khiến Hêghen va đặc biệt là các học trò của ông, dễ dàng thực hiện
nhiệm vụ cấu trúc bức tranh logic - trừu tượng về sự phát triển lịch sử nghệ thuật. Song,
một bức tranh được khắc họa bởi nó, rút cục cũng không thể hơn được chính nó - điều đó
có nghĩa là, cái mô hình logic ấy, dù ít nhiều tốt đi nữa cũng không phản ánh được sự phát
triển lịch sử thực tiễn với toàn bộ những mâu thuẫn và phức tạp nội tại vốn có của nó.

Khi bác bỏ phương pháp duy tâm của những kẻ hậu sinh của “Hệ tư tưởng Đức”, Mác

và Ăngghen, trước sau như một, khẳng định rằng nhiệm vụ của chủ nghĩa duy vật lịch sử
không phải là thay đổi những mô hình lý tính cũ kỹ của Hêghen và học trò của ông ta thành
những cấu trúc lôgic kiểu khác, mặc dù có hoàn hảo hơn đi nữa. Chủ nghĩa duy vật lịch sử,
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với cách thức triệt để nhất, thù địch với mọi chủ nghĩa tiên nghiệm, với bất kỳ sự bóp méo
nào của việc nghiên cứu những hiện tượng thực tế lịch sử và những quy luật khách quan của
sự phát triển xã hội bằng sự vận động đơn thuần của tư duy. Chủ nghĩa duy vật lịch sử yêu
cầu đi từ cội nguồn của việc nghiên cứu nghiêm khắc, tỉnh táo các quy luật hiện thực và các
sự kiện đời sống xã hội cùng với tính phức tạp và hay thay đổi của lịch sử.

“...Sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử là bằng cách thức cơ bản nắm được việc nghiên
cứu, chứ không phải là cái đòn bẩy để cấu trúc nên những kiểu mẫu có tính chất Hêghen -

Ăngghen viết khi đấu tranh với sự dung tục hóa chủ nghĩa duy vật lịch sử và cho rằng cần
phải nghiên cứu lại toàn bộ lịch sử từ đầu. Cần nghiên cứu trong các chi tiết của điều kiện
tồn tại các hình thái xã hội khác nhau, trước hết phải cố gắng rút ra từ các hình thái ấy
những quan điểm chính trị, quan điểm về sự bình quyền phổ biến, quan điểm mĩ học, triết

học, tôn giáo v.v.. phù hợp”. Và Ăngghen đã chỉ ra rằng lĩnh vực nghiên cứu cái “vĩ đại vô
tận” cũng liên quan từ đấy.

Bức thư của Ăngghen gửi cho một trong những lãnh tụ phái vô chính phủ “trẻ” ở chế độ
dân chủ - xã hội Đức đầu những năm 90, tức nhà văn và nhà phê bình văn học P. Ernxt là
ví dụ về cuộc đấu tranh của những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác với những kẻ giáo điều
xuyên tạc và dung tục hóa chủ nghĩa Mác trong lĩnh vực văn học. Để phát biểu ý kiến của
mình về cuộc bút chiến của Ernxt với nhà văn tự nhiên chủ nghĩa G. Barô về kịch của Ibxen,

xung quanh sự đánh giá ông ta trong báo chí văn học đương thời ở Đức và Áo, Ăngghen đã
viết bức thư này vào ngày 5.6.1890 để trả lời vấn đề mà Ernxt công kích ông. Cuộc luận
chiến này là cuộc đấu tranh không chỉ của giới tư sản mà của cả những người dân chủ - xã
hội.

Cuộc luận chiến giữa Ernxt và Barơ được trực tiếp gọi là “Nôra” của Ibxen và đề cập đến
vấn đề phụ nữ. G. Barơ phủ nhận quan điểm mác xít coi vấn đề phụ nữ như là một vấn đề
xã hội. Cũng như những nhà suy đồi của thời đại phản động ở nước Nga sau này, ông ta giải
thích vấn đề tình cảnh người phụ nữ với tư cách là “vấn đề giới tính” vĩnh cửu và thần bí.
Ernxt trong bài báo của mình cũng bảo vệ luận điểm đáng tin cậy về tình cảnh người phụ
nữ trong xã hội và trong hôn nhân là được xác định bởi các điều kiện lịch sử xã hội. Nhưng
điều này không hề ảnh hưởng đến Ernxt trong cách đánh giá các vở kịch của Ibxen và tình
cảnh của người phụ nữ ở các nước trên bán đảo Xcăngđinavơ, là cách đánh giá không hề căn
cứ vào việc nghiên cứu những quan hệ xã hội hiện thực tồn tại ở Nauy cuối thế kỷ XIX, mà
vào những quan niệm trừu tượng bán vô chính phủ về “giới thị dân” do Ernxt đã xem xét với
tư cách là một phạm trù lịch sử vĩnh cửu, không thay đổi, mà nội dung chỉ là sự tầm thường
có ý nghĩa xã hội - lịch sử tương đương. Bởi vậy, sự phản kháng của Nôra và các nhân vật
khác của Ibxen chống lại tình cảm của người phụ nữ trong gia đình đã tách rời (dưới dạng

nghệ thuật) với phong trào dân chủ tư sản tiến bộ. Ông ta giải thích một cách phi lịch sử
tính bi kịch của Ibxen như là một biểu hiện nghệ thuật của các trạng thái phản ứng, sự cố
gắng và nỗi thất vọng bao trùm giới thị dân Nauy trước cái chết không tránh khỏi, đang đe
dọa họ bởi kết quả của sự phát triển tư bản ở các nước trên bán đảo Xcăngđinavơ.

Quan niệm của Ernxt cho rằng, để đánh giá bi kịch của Ibxen theo quan điểm mác xít thì
nghiên cứu những điều kiện thực tại của đời sống xã hội và đời sống tư tưởng của dân Nauy
chẳng để làm gì, rằng sự nghiên cứu đó chỉ có kết quả là có thể thay đổi việc nhắc đi nhắc
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lại một lô lời lẽ chung chung tầm thường về giới thị dân mà thôi, quan niệm đó bị Ăngghen

phản đối kịch liệt. “Phương pháp duy vật - Ăngghen viết, trở nên đối lập với chính mình,
khi mà người ta sử dụng nó không giống như một sợi chỉ xuyên suốt trong nghiên cứu lịch
sử, mà như những khuôn mẫu được chuẩn bị sẵn, và để phù hợp với nó, người ta cắt xén và
chắp vá các sự kiện lịch sử”. Những kết luận của Ernxt về Ibxen và về vấn đề phụ nữ trên

bán đảo Xcăngđinavơ là bằng chứng hiển nhiên cho nhận xét trên của Ăngghen.
Sau khi tránh nghiên cứu lịch sử hiện thực của Nauy và hoàn cảnh xã hội của đất nước

này, cái hoàn cảnh gây nên môi trường của kịch Ibxen, và các trạng thái của các nhân vật,
Ernxt không đi vào con đường nghiên cứu lịch sử, mà đi vào con đường cấu trúc hóa một
cách lý tưởng tuỳ tiện, không hề có điểm gì chung với phương pháp duy vật lịch sử. “Tất cả
các nước Nauy và tất cả những gì diễn ra ở đó đều được ông nhồi vào một phạm trù - tầng

lớp tiểu tư sản. Do đó Ăngghen đã viết: Rồi kế đến, ông lại điềm nhiên đem cái khái niệm
của ông về tầng lớp tiểu tư sản Đức thay thế cho tầng lớp tiểu tư sản Nauy. Kết quả của “chủ
nghĩa duy vật” của Ernxt mang tính chất thuần tuý từ ngữ, đã được tìm ra: quan niệm của
ông ta về thói philixtanh như là về một phạm trù lịch sử bất biến, thể hiện “sự tầm thường
vĩnh cửu”, là cái gần với chủ nghĩa vô chính phủ hơn gần với chủ nghĩa Mác.

Để đánh giá đúng đắn kịch của Ibxen và để nhận thấy những tư tưởng phản động hay tiến
bộ do các vở kịch thể hiện, người mác xít, đầu tiên cần phải nghiên cứu những đặc trưng của
lịch sử Nauy, của tầng lớp tiểu tư sản Nauy và những điều kiện cụ thể của sự phát triển dân
tộc ở đó. Bất kỳ một con đường nào khác để đi đến việc giải thích và đánh giá các hiện tượng

văn học cũng đều phải hướng theo cách đánh giá của Ăngghen, phương pháp biện chứng là
nằm trong toàn bộ “tính đối lập”.

Trong bức thư của mình, Ăngghen đã lưu ý Ernxt rằng không hề có cái tính “philixtanh”
luôn luôn bất biến, duy nhất. Sự phát triển của mỗi một dân tộc đều có những đặc trưng
mang tính chất dân tộc và lịch sử của mình; “người tiểu tư sản Anh, Pháp hay bất cứ người
tiểu tư sản nào khác cũng đều tuyệt nhiên không ở một trình độ với người tiểu tư sản Đức”.

Trong các điều kiện lịch sử dân tộc khác nhau, cuộc sống, tâm lý, các quyền lợi của một
giai cấp nào đó có thể khác nhau một cách đáng kể, bởi vậy giai cấp này có thể giữ vai trò
lịch sử tạm thời trong một điều kiện tạm thời - trong điều kiện này thì nó giữ vai trò tiến

bộ, còn trong điều kiện khác thì nó lại là phản động. Thí dụ rất đắt này được Ăngghen nêu

ra song song giữa tầng lớp tiểu tư sản Đức và Nauy. Ở nước Đức - Ăngghen viết - tầng lớp
tiểu tư sản là kết quả của một quá trình phát triển gián đoạn và bị kìm hãm, do cuộc chiến
tranh Ba mươi năm và thời kỳ kế theo, cho nên tầng lớp này đã có được một tính cách tiêu
biểu của nó và được thể hiện rất rõ nét: đó là tính hèn nhát, tính hạn chế, bất lực và không

có chút năng lực chủ động nào”. Ở Nauy, tầng lớp tiểu nông và tiểu tư sản được coi như một
giai cấp lại bắt đầu từ những điều kiện lịch sử khác hẳn.

Những nhân tố lịch sử đã ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển của các giai cấp này ở
Nauy cũng khác. Như vậy là sự khẳng định của Ernxt về tính chất phản động của người tiểu
tư sản Nauy và của lý tưởng trong kịch Ibxen là tuyệt nhiên không đáng tin cậy, cả trên quan

điểm khoa học cũng như trên quan điểm xã hội - chính trị. Ở Nauy, Ăngghen viết: “Tuyệt
nhiên không thể nói tới một sự cưỡng ép lùi trở lại điều kiện của một quá khứ đã hết thời vì
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một phong trào lớn đã thất bại1 hay vì một cuộc chiến tranh Ba mươi năm nào đó cả. Do
cái vị trí biệt lập của nó, và cũng còn do những điều kiện thiên nhiên nữa, nước Nauy đã tụt
lại phía sau, nhưng trạng thái chung của nó hoàn toàn tương ứng với những điều kiện sản
xuất của nó, và vì thế đó là một trạng thái bình thường...

Người nông dân Nauy chưa bao giờ là nông nô cả, và điều đó khiến cho quá trình phát
triển càng giống như ở Cat-tin với một bối cảnh khác hẳn. Người tiểu tư sản Nauy là con đẻ
của người nông dân tự do, và do đó, họ là con người thật sự so với người tiểu tư sản Đức sa
đọa. Và dù cho những vở kịch của Ibxen chẳng hạn có những thiếu sót như thế nào chăng
nữa, thì chúng càng phản ánh trước mắt chúng ta một thế giới tuy có tính chất tiểu tư sản
và tư sản loại trung, nhưng vẫn không thể nào đem so sánh với thế giới Đức. Đó là một thế
giới trong đó con người vẫn có tính cách và sức chủ động, trong đó con người hành động, tuy
nhiên khi một cách kỳ quặc nếu xét theo quan điểm và khái niệm nước ngoài, nhưng vẫn là
hoạt động độc lập. Tôi muốn rằng, những chuyện như thế nên nghiên cứu cho kỹ đã rồi hãy
phê phán”.

Đoạn trích chỉ là phần cuối trong bức thư của Ăngghen, song rất đáng chú ý. Ăngghen
luôn vạch ra trong thư rằng sự đánh giá mĩ học không đúng về kịch của Ibxen và về những
nhân vật mà ông ta xây dựng, sự đánh giá đó có thể không phù hợp với cách hiểu của Ibxen
về hoàn cảnh xã hội - lịch sử. Trong các vở kịch của mình Ibxen đã tạo ra một loạt nhân vật
nam và nữ rất dũng cảm, có sức chủ động, và biết hành động độc lập, tuy có thể là kỳ quặc,
“theo quan điểm những khái niệm nước ngoài”. Giải thích thế nào tình hình trong kịch Ibxen
có hiện tượng các nhân vật có tính cách dũng cảm và chủ động, không hề giống các nhân vật
của những nhà viết kịch Đức cùng thời? Theo quan điểm của Ernxt giải thích những thành
công về mĩ học của kịch Ibxen, thì những nét tích cực của các nhân vật của ông ta là không
thể được bởi vì đối với Ernxt, những nhân vật này hoàn toàn chỉ là những kẻ “tiểu tư sản”

được đặt ra, chỉ là những biểu tượng của sự tầm thường có tính xã hội. Ở khía cạnh khác,
những nhà phê bình tiểu tư sản những năm 80 và 90 đã bảo vệ và tuyên truyền tính kịch
Ibxen ở Đức, và trái với Ernxt, họ đánh giá rất cao tính cách của các nhân vật của Ibxen,
nhưng trong vấn đề này họ đem gắn với những tư tưởng của Ibxen với những tư tưởng của
Karlây, của Nítsơ, của những kẻ tuyên truyền cho lý thuyết cá nhân tư sản hiện đại khác.
Điều này dẫn đến sự xuyên tạc ý nghĩa chân chính của sáng tác của nhà văn Nauy vĩ đại.

Việc phân tích những đặc điểm phát triển lịch sử cụ thể của Nauy cho phép Ăngghen giải
thích các “tính cách” và “sự chủ động” vốn là bản chất của các nam và nữ nhân vật của Ibxen
và đồng thời dẫn đến ranh giới phân biệt các nhân vật của Ibxen với các hình tượng văn học
trong đó những tư tưởng và tâm trạng cá nhân - phản động theo kiểu Nítsơ được thể hiện.
Sự khác nhau giữa tư chất tâm lý - tư tưởng của nhân vật Ibxen và của các nhân vật văn
học cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX được Plêkhanốp tiếp tục phát triển trong bài báo nổi

tiếng về Ibxen (1906 - 1908). Ở đây Plêkhanốp đã phân tích thế giới quan của Ibxen, và chỉ

ra những thiếu sót của ông ta. Đồng thời tiếp sau Ăngghen, Plêkhanốp đã đối lập những
hình tượng nhân đạo của kịch Nauy với những hình tượng “nhân vật tiểu tư sản” trong văn
học thời kỳ đế quốc phản động.

[ 2 \

1Ăngghen có ngụ ý nói tới cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại ở Đức.
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Vấn đề bản sắc dân tộc của sự phát triển văn học có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc

hiểu một cách đúng đắn quan điểm của Mác và Ăngghen về văn học và nghệ thuật.

Mác và Ăngghen đã phủ nhận quan điểm duy tâm, đặc tính của triết học lịch sử lãng mạn
(của Hêghen và trường phái của ông ta) về sự tồn tại của một “tinh thần” tuyệt đối nào đó
của mỗi một dân tộc, mà phẩm chất của nó không phụ thuộc vào những điều kiện tồn tại tự
nhiên, vào trình độ phát triển của kinh tế và xã hội của một dân tộc này hay dân tộc khác,

mà ngược lại, hai ông lại xác định chế độ xã hội và chính trị của nó. Mác và Ăngghen đã
giải thích rõ vì sao, tính dân tộc chỉ nảy sinh trên một trình độ nhất định của cuộc sống xã
hội con người, và là kết quả của cuộc sống đó. “Tính dân tộc hiện đại” nảy sinh trong quá

trình từ thời trung cổ đến thời cận đại, theo định nghĩa của Ăngghen là “sản phẩm của các
giai cấp bị áp bức”. Tính dân tộc có tính lịch sử và bản thân nó cũng rất lịch sử. Trong quá
trình phát triển một dân tộc, những đặc điểm và tâm lý mang tính dân tộc được xác định,
và chúng làm phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Những đặc trưng đời sống và tâm lý
mỗi dân tộc được phản ánh trong văn học và nghệ thuật của dân tộc ấy, không phải là cái
định sẵn có tính huyền bí, mà nó dần dần được hình thành trong quá trình phát triển lịch
sử xã hội, dưới ảnh hưởng của thiên nhiên xung quanh và điều kiện sống xã hội, những đặc
trưng ấy khẳng định sự phát triển và sự thay đổi.

Quan điểm duy vật chung này về sự phát triển của dân tộc, về quá trình hình thành tính

chất và tâm lý dân tộc được Mác và Ăngghen áp dụng triệt để cả khi phân tích vấn đề nảy
sinh và phát triển những nền văn học dân tộc cụ thể và đồng thời bao giờ nó cũng chỉ ra
rằng, trong những điều kiện văn học khác nhau, một hình thái xã hội này hay hình thái xã
hội khác, một giai cấp này hay một giai cấp khác, tất yếu luôn có bên cạnh những đặc điểm
chung nhất, những đặc điểm lịch sử, riêng biệt không giống nhau. Để giải thích và đánh giá
đúng tác phẩm văn học của một dân tộc, cần thiết phải nghiên cứu đặc trưng đời sống đã
tạo nên dân tộc đó, phải làm sáng tỏ những nét độc đáo vốn là bản chất của hình thái xã
hội này hay của một giai cấp nào đó trong những điều kiện lịch sử cụ thể xác định. Sự coi
thường bản sắc dân tộc sẽ không tránh khỏi dẫn đến sự đơn giản hóa, đến chủ nghĩa mô hình
hóa, đến những kết luận xã hội chính trị sai lầm thiếu tính khoa học, đó chính là trường hợp
của P. Ernxt.

Trong những lời phát biểu và đánh giá lịch sử văn học cụ thể của mình, Mác và Ăngghen
đã đưa ra những mẫu mực rất chuẩn xác và phong phú về việc phân tích tính độc đáo lịch
sử của sự phát triển các nền văn học dân tộc cụ thể.

Nghiên cứu quá trình tan rã của xã hội phong kiến và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

ở An, Pháp, Đức, Ý và các nước phương Tây khác, Mác và Ăngghen đã vạch ra sự phát triển
không đều có tính lịch sử của quá trình này, đã giải thích những đặc tính không lặp lại, đặc
biệt, vốn là bản chất của sự phát triển ở mỗi nước. Sau khi phân tích về các đặc điểm của

cuộc đấu tranh giai cấp, về sự chín muồi của cách mạng dân chủ tư sản ở từng nước Tây Âu,
các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác đã nêu ra cái đặc tính uyển chuyển và phong phú ở trên.

Trong vấn đề này, Mác và Ăngghen tìm thấy rất rộng rãi trong những kết luận và đánh giá
lịch sử của mình, không chỉ những đặc tính đặc biệt, các ông đã tìm ra trong điều kiện cụ
thể từng nước này cả những lối sống kinh tế - xã hội và cả những cuộc đấu tranh giai cấp
của thời kỳ ấy. Các ông làm tăng thêm ý nghĩa to lớn cho các đặc trưng phát triển tư tưởng,
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cho truyền thống văn hóa của mỗi một dân tộc châu Âu. Như vậy, Ăngghen đã nhấn mạnh
tầm quan trọng của “lòng tự do yêu đời” bắt nguồn từ thời Phục Hưng đối với sự phát triển
của văn học Pháp và những dân tộc lãng mạn khác. Mác coi trọng vai trò của truyền thống

triết học duy vật trong lịch sử văn hóa Anh. Còn Ăngghen thì đã chỉ ra một cách tuyệt vời
rằng những nét đặc trưng của tư sản Anh trong quá trình phát triển của nó, bắt đầu thế kỷ
XVII, là sự kết hợp giữa chủ nghĩa kinh nghiệm thiển cận và hình thức tôn giáo.

Trong những tác phẩm của mình về lịch sử văn học Đức, Mác và Ăngghen đã làm sáng
tỏ ý nghĩa to lớn của truyền thống lý luận và triết học đối với giai cấp công nhân Đức, đồng
thời các ông đã vạch rõ một cách thiên tài rằng đặc tính những thỏa hiệp và duy tâm là bản
chất của “Hệ tư tưởng Đức” thậm chí ở cả những đại diện vĩ đại của nó, những yếu tố đó là
biểu hiện của sự suy đồi về chính trị và xã hội của nước Đức sau chiến tranh Ba mươi năm.

Chỉ có dựa trên sự phân tích rộng rãi nhiều mặt tương tự, thấy được bản sắc dân tộc lịch

sử của sự phát triển xã hội và tư tưởng của mỗi nước, Mác và Ăngghen mới đi đến sự phân
tích những sự kiện và hiện tượng văn học lịch sử cụ thể này hoặc khác. Điều này đã đem đến
cho các ông, trong những phát biểu của mình, khả năng trả lời những vấn đề liên quan đến
số phận lịch sử đặc biệt của các nền văn học của các dân tộc cụ thể và nhấn mạnh được cái
bản sắc, cái nổi bật duy nhất của một dân tộc và những vấn đề của cuộc sống lịch sử của
nhân loại, khái quát hóa những đặc thù tâm lý của các dân tộc khác nhau, dưới ảnh hưởng
của các con đường riêng biệt của lịch sử dân tộc từng nước.

[ 3 \

Những nhà nghiên cứu lịch sử văn học nghệ thuật trước Mác thường lần tưởng rằng sự
phát triển của nghệ thuật là do sự thể hiện của các cá nhân sáng tạo thiên tài riêng biệt
quy định. Trong “Hệ tư tưởng Đức” khi tranh luận với con người theo chủ nghĩa vô chính

phủ M. Stirner, Mác và Ăngghen đã đưa ra một thí dụ về những nghệ sĩ vĩ đại thời Phục
Hưng - chính sự sáng tạo cá nhân của Lêôna Đờ Vanh xi, Raphaen, hoặc Chisianô cần một
sự giải thích lịch sử. Sẽ không thể hiểu được nếu không phân tích những điều kiện khách
quan của sáng tạo nghệ thuật của họ - những hoàn cảnh lịch sử, mà trong đó họ đã sáng
tạo, những đặc trưng của đất nước và thời đại của họ. Nếu chỉ dựa vào sức của cá nhân thì
Raphaen có phát triển được tài năng của mình hay không - những nhà sáng lập ra chủ nghĩa
Mác viết như vậy - điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu, mà nhu cầu đó, đến lượt
mình lại phụ thuộc vào sự phân công lao động, và phụ thuộc vào những điều kiện giáo dục
do sự phân công lao động sinh ra.

Nhưng Mác và Ăngghen không chỉ chấm dứt cho thuyết ý chí lịch sử - cách hiểu lịch sử
nói chung và lịch sử văn học nói riêng như là một quá trình hoàn toàn được định hướng nhờ
nhận thức khách quan, nhờ ý chí của các nhà hoạt động lịch sử riêng biệt. Các ông còn bác
bỏ đến cả cội nguồn ảo tưởng lịch sử trong tinh thần của Hêghen là tinh thần vốn nhận thức
các bước của sự kiện lịch sử như là một điều không thể tránh khỏi, còn cá nhân riêng biệt
như là sự bất lực trước cái “quy luật thép” của tinh thần thế giới.

Các quy luật kinh tế xã hội được quy định một cách duy vật và sâu sắc trên cơ sở phát
triển của lịch sử, song chúng ta không thể nhận thức được một điều là ý chí và nhận thức của
con người bị bất lực trước các hiện tượng tự nhiên, điều mà Hêghen đã từng tưởng tượng ra.
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Lịch sử trước tiên là quá trình tương tác và sáng tạo ra lịch sử của con người, mà những con
người đó, trên cơ sở của những tiền đề vật chất có tính chất lịch sử, không phụ thuộc vào ý
chí của họ, “chính họ đã làm nên lịch sử của mình”. Con người của thời kỳ đồ đá không thể
“tự do” tạo nên những máy móc điện tử, bởi vì không có điều kiện kinh tế - xã hội và vật
chất phù hợp. Song nếu như con người không thể tự do sử dụng những lực lượng sản xuất
này và xây dựng những hình thức xã hội như thế, những điều kiện để nảy sinh ra những cái
đó trong thời đại này hay thời đại khác còn chưa chín muồi, thì điều này có nghĩa là, trong
mỗi thời đại khác nhau, trên cơ sở phát triển xã hội và những điều kiện sản xuất, con người
không thể tự mình “làm nên lịch sử của mình”, không thể đấu tranh một cách tích cực và
có kết quả để cải tạo và thay đổi cuộc sống xã hội theo chiều hướng đi lên, mà chính chiều
hướng đó cuối cùng bị xác định bởi định bởi khả năng lịch sử khách quan của thời đại đó.
“Nhân loại - Mác viết - bao giờ cũng chỉ đặt ra cho mình những nhiệm vụ mà mình có thể
giải thích được; vì khi xét kỹ hơn, bao giờ người ta cũng thấy rằng bản thân nhiệm vụ ấy
chỉ nảy ra khi những điều kiện vật chất để giải quyết nó đã có rồi hay ít ra cũng đang hình
thành” (Mác - Lời tựa cuốn Phê phán chính trị kinh tế học).

Sự phát triển của xã hội được quy định bởi những quy luật khách quan lịch sử. Những
điều đó hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của hoàn cảnh, mà trong cuộc sống
xã hội luôn xảy ra cuộc đấu tranh giữa các lực lượng và khuynh hướng lịch sử khác nhau,
giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa cái tiên tiến và cái phản động. Cuộc đấu tranh này dần
dần tạo nên không chỉ con người riêng biệt, mà thông qua sự lựa chọn, tạo nên cả một tập
hợp quần chúng nhân dân, khi kêu gọi họ phải xác định quan điểm của mình trong cuộc đấu
tranh này, khi thúc giục họ chọn lấy chỗ đứng này hay khác trong các lực lượng và khuynh
hướng đấu tranh. Sự lựa chọn vị trí của mình trong cuộc đấu tranh lịch sử của các giai cấp,
và tất nhiên cả những kết quả khách quan của sáng tác nghệ thuật, đều phụ thuộc vào chính
người nghệ sĩ và thái độ của họ đối với các lực lượng đang tham gia cuộc đấu tranh, vào sự
đa dạng và sâu sắc của nghệ sĩ trong việc nhìn nhận cuộc sống.

Cũng như trong tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, chủ nghĩa Mác trong lĩnh
vực văn học nghệ thuật thừa nhận ý nghĩa to lớn của các sự kiện khách quan - ý nghĩa của
thiên tài cá nhân và cá tính sáng tạo của nghệ sĩ. Bởi vì, người nghệ sĩ - cũng như tất cả
những người tham gia vào cuộc sống xã hội, tuyệt nhiên không giữ vai trò của “chức năng
thụ động” thể hiện tính tự phát tất yếu lịch sử, không phụ thuộc vào ý chí của nhà nghệ sĩ.
Sự xác định vị trí của mình trong cuộc đấu tranh này cũng như cá tính và sự sâu sắc của
việc hiểu biết nhiệm vụ sáng tạo của mình đều phụ thuộc vào thái độ nhận thức sâu sắc
nhiều hay ít đối với các quy luật và các yêu cầu của cuộc sống lịch sử. Bởi vậy, tài năng cá
nhân của nghệ sĩ, thế giới quan, đặc điểm tham dự vào đời sống, cá tính sáng tạo của nghệ
sĩ, sự sâu sắc trong việc nhận thức bản chất của các lực lượng lịch sử cơ bản và nhiệm vụ
của cuộc đấu tranh xã hội của thời đại mình đó là những nhân tố khách quan.

Theo quan điểm của Mác và Ăngghen, người nghệ sĩ đã và đang giữ vai trò quan trọng
trong sự phát triển nghệ thuật, mặc dù sự phát triển này có tính quy luật lịch sử và cũng
như sự vận động của các lĩnh vực văn hóa khác, nó cũng bị quy định bởi sự phát triển kinh
tế.

Như vậy, thừa nhận dưới góc độ duy vật lịch sử rằng, nguyên nhân phát triển của văn
hóa và nghệ thuật là sự phát triển của kinh tế, điều đó hoàn toàn không dẫn đến việc làm
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giảm hay phủ nhận vai trò của cá nhân nhà văn hoặc của nghệ sĩ trong sự phát triển nghệ
thuật. Ngược lại, phải thừa nhận đó là cái đầu tiên tạo điều kiện để xây dựng một cách khoa
học quan niệm đã được chứng minh về vai trò cá nhân và tài năng của nghệ sĩ, tạo điều kiện
xác định đặc điểm cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, và những điều kiện xã hội nào, trong mức

độ nào, có thể tạo nên những điều kiện để phát triển tự do. Mác và Ăngghen đã chỉ rõ: Xã
hội cộng sản sẽ tạo nên những điều kiện vật chất rất mới mẻ về nguyên tắc mà không thể có
được trong lịch sử trước đây đối với sự phát triển ấy.

[ 4 \

Sau khi đã ứng dụng sáng tạo phương pháp chủ nghĩa duy vật lịch sử để giải thích quá

trình phát triển lịch sử của văn học và nghệ thuật, Mác và Ăngghen đã dành phần lớn sự
chú ý vào việc phân tích về ý nghĩa của sự kế thừa trong lĩnh vực phát triển tư tưởng, vấn
đề truyền thống văn hóa và văn học.

“Chính con người đã làm ra lịch sử của mình - Mác đã viết như vậy, khi nói về ý nghĩa
chung của truyền thống trong lịch sử văn hóa nhân loại, con người làm ra lịch sử không phải
như họ suy tưởng ra, mà trong những hoàn cảnh không phải chính con người tự lựa chọn,
hoàn cảnh đó bản thân nó tự nhiên đã có”. Mỗi một thế hệ sau trong lịch sử loài người đều
đứng trên vai những người đi trước, thừa kế những lực lượng sản xuất vật chất đã đạt được
và những giá trị tinh thần được tích lũy của thế hệ trước. Chỉ nhờ sự kiện này, cái sự kiện
là những lực lượng sản xuất mà các thế hệ trước đã đạt được, tiếp tục không biến mất ở thế
hệ sau, mà thành tựu thế hệ trước còn phục vụ thế hệ sau bằng “chất xám đối với quá trình
sản xuất mới”.

Quá trình lịch sử của nhân loại, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác cách mạng, không chỉ
là quá trình thay đổi có hệ thống các hình thái xã hội khác nhau, mà là cả quá trình kế tục
có tính lịch sử, là cả quá trình chuyển dần dần từ thế hệ này sang thế hệ khác lực lượng sản
xuất và truyền thống văn hóa lịch sử. Mỗi một thế hệ tiếp theo đều nâng cao thêm những
lực lượng sản xuất và truyền thống này bằng “những cái hiện có”. Những lực lượng sản xuất
và những truyền thống ấy đóng góp cho mỗi thế hệ sau ở vị trí khởi đầu của quá trình phát
triển tiếp tục văn hóa vật chất và tinh thần.

Đồng thời, như Mác và Ăngghen đã giải thích, vai trò của truyền thống và mối quan hệ
đối với nó trong những hình thái kinh tế xã hội khác nhau không phải giống nhau. Trong
những thời đại mà phương thức sản xuất và hình thức của quan hệ sản xuất phù hợp với nó
dựa trên “trạng thái hòa hoãn và không phát triển”, như trong thời cổ đại hay thời trung cổ,
truyền thống đã giữ “vai trò ưu thế” trong sự phát triển kinh tế và văn hóa (“Tư bản” III,
806). Trong chủ nghĩa tư bản, khi trạng thái cách mạng thường xuyên trong sản xuất vật
chất và trong cuộc sống xã hội hoàn toàn trở thành điều kiện cho sự tồn tại của xã hội, thì
quan hệ đối với truyền thống không chỉ trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, mà cả ở trong
lĩnh vực văn hóa tinh thần cũng có sự thay đổi cơ bản. Sự phát triển của văn hóa tư sản và
của các hình thức tồn tại cá tính vốn có của nó đã dẫn theo sự giảm sút ý nghĩa của những
hình thái bền vững trước đây của những truyền thống văn hóa và tư tưởng, làm tăng cường
sự thay đổi ráo riết của các trường phái và các khuynh hướng, và trở thành đặc tính của xã
hội tư sản.
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Khi nghiên cứu vai trò của những truyền thống khác nhau trong lịch sử phát triển tư

tưởng, Mác và Ăngghen khẳng định rằng không tồn tại truyền thống tư tưởng trung gian.
Rất nhiều tập quán của “những thế hệ đã chết” trong điều kiện xã hội có đối kháng giai cấp
giống như “cơn ác mộng” đè nặng lên “trí tuệ của những người đang sống”. Nhiều tập tục
bảo thủ giống nhau luôn luôn đóng vai trò phản động trong quá khứ và tiếp tục giữ vai trò
ấy trong thời đại chúng ta. Những tập tục đó đóng vai trò những nhân tố kìm hãm hoặc phá

hoại sự vận động tiến lên phía trước của lịch sử. Ăngghen cho rằng những tập tục đó là “cái
phanh vĩ đại” là “sức ỳ trong lịch sử”. Cùng với những ý tưởng xã hội, trong văn học và trong
nghệ thuật còn tồn tại những truyền thống vĩ đại và tốt đẹp, tiên tiến và cách mạng, thúc
đẩy sự phát triển của xã hội, tạo điều kiện cho sự tiến bộ và dung lượng lịch sử của văn hóa.

Nhiệm vụ nghiên cứu vai trò truyền thống tư tưởng và văn học theo quan điểm lịch sử
văn học mác xít hoàn toàn khác hẳn với nhiệm vụ nghiên cứu chúng bằng khoa học tư sản

về văn học. Khoa học lịch sử - văn học tư sản trong thời đại Mác, Ăngghen và trong thời đại
ngày nay, dựa vào phương pháp luận khoa học duy tâm, thường thấy nhiệm vụ của mình
chỉ là ở chỗ xác định được sự khác nhau trong quá trình lịch sử văn học, sự kế thừa về nghệ
thuật hay là về tư tưởng đã xác định, là ở chỗ nhận thấy vai trò của truyền thống này hay
truyền thống khác trong tác phẩm của một nhà văn hoặc của một trường phái văn học. Đối
với khoa học mác xít, xác định được vai trò của những truyền thống này hay truyền thống
khác trong tác phẩm của nhà văn nào đó không phải là đã hoàn thành công việc mà mới chỉ
là một trong những điểm khởi đầu của việc nghiên cứu lịch sử văn học. Bởi vì những truyền
thống được nghệ sĩ kế thừa không phải là sự “trung gian” giữa thẩm mỹ và xã hội. Những
truyền thống ấy luôn luôn mang trong mình nội dung xã hội - lịch sử nhất định - tiên tiến
hay lạc hậu, tiến bộ hay phản động. Ngay khi chỉ giải thích nội dung khách quan tiến bộ hay
phản động của truyền thống văn học, tư tưởng nào đó, khoa học mác xít có thể đấu tranh
thắng lợi chống sự phản động để cho những truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ tốt đẹp và
tiến bộ có tính chất lịch sử trong văn học và nghệ thuật được tồn tại và phát triển.

Trong cuộc đấu tranh với các nhà lịch sử văn hóa tư sản, Mác và Ăngghen chứng minh
rằng không những không thể có sự tồn tại của những truyền thống lịch sử “trung gian”, mà
còn không có cả những mầm mống xã hội lịch sử “trung gian” đã hấp thụ và nhận những
truyền thống đó. Trong xã hội tồn tại nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, mối quan hệ giữa
những người đại diện cho văn học và chính trị của những giai cấp đó đối với những truyền
thống phát triển nghệ thuật và văn hóa quá khứ của loài người là không thể đồng nhất. Mối
quan hệ đó phản ánh sự khác nhau, tồn tại trong quyền lợi kinh tế, địa vị xã hội, trong trạng
thái tâm lý và tâm trạng của những giai cấp đó. Để cho truyền thống văn hóa và thẩm mỹ
đã xác định, được các nghệ sĩ hoặc một khuynh hướng lĩnh hội, để cho truyền thống ấy ảnh
hưởng đến sự phát triển của các nghệ sĩ và khuynh hướng đó, truyền thống ấy phải phù hợp
với chiều hướng này hay chiều hướng khác của những yêu cầu xã hội của một xã hội, và nhờ
sự phát triển đó, truyền thống ấy có thể đóng góp trong những điều kiện mới bằng vũ khí tư
tưởng của cuộc đấu tranh giai cấp. Việc nắm vững truyền thống văn hóa, thẩm mỹ này hoặc
truyền thống kia trong lịch sử văn học không phải là quá trình thụ động mà là một quá trình
tích cực. Những truyền thống văn hóa và thẩm mỹ luôn luôn biến đổi, tích cực cải biến hoặc
làm quen với những yêu cầu của thời đại mới và mức độ mới của cuộc đấu tranh giai cấp.
Trong nhiều trường hợp, những truyền thống văn hóa này bị đồng hóa bởi các giai cấp phản
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động hoặc bị làm sai lạc đến mức thay đổi hoàn toàn. Trong những trường hợp khác, ngược
lại, những truyền thống đó được làm phong phú thêm khi những người cách mạng tiếp nhận
nó.

Tìm hiểu những mâu thuẫn sâu sắc mà chính nó tất yếu luôn luôn là đặc tính của sự kế
thừa văn học trong điều kiện xã hội quý tộc tư sản, phơi bày nội dung xã hội và giai cấp
không chỉ của những truyền thống mà còn của cả quá trình biến đổi do các đại biểu của
giai cấp xã hội mới và những khuynh hướng văn học mới trong mỗi một thời đại lịch sử tiến
hành, đó là một trong những nhiệm vụ của sự phân tích mác xít quá trình lịch sử văn học.

[ 5 \

Điều đáng chú ý đặc biệt trong việc nghiên cứu những quan điểm của Mác và Ăngghen
về quá trình lịch sử văn học là vấn đề về những quan hệ của chúng với phương pháp so sánh,
cũng như vấn đề “ảnh hưởng” và “vay mượn” của văn học đang được khoa nghiên cứu văn
học tư sản hiện đại ưa thích.

Thời đại các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác sống là thời đại phồn thịnh của phương pháp
so sánh. Phương pháp đó trong thế kỷ XIX là một phương pháp cơ bản của khoa học tư
sản tiến bộ, nó đem lại những kết quả đáng quý có ý nghĩa trong khoa học tự nhiên, trong
nhân chủng học, dân tộc học và trong việc nghiên cứu ngôn ngữ. Đồng thời, lúc ấy, ở thời

đại Mác và Ăngghen xuất hiện khuynh hướng đánh giá lại những kết quả và ý nghĩa của
phương pháp so sánh, khuynh hướng vốn có ở nhiều nhà bác học tư sản ấy còn giữ giá trị
thực dụng cho đến ngày nay. Khuynh hướng đó dẫn đến sự tuyệt đối hóa, đến sự đối lập với
các phương pháp nghiên cứu khoa học khác với tư cách là một con đường vạn năng nhất của
nghiên cứu khoa học.

Trong “Hệ tư tưởng Đức” Mác và Ăngghen đã xác định rằng, ở những ngành khoa học
này, cũng như giải phẫu học so sánh, thực vật học, ngôn ngữ học, “sự so sánh đã tìm ra
những đặc tính có ý nghĩa tổng quát” và những thành tựu lớn mà những môn khoa học này
“đã đạt được nhờ so sánh và xếp đặt sự khác nhau của những đối tượng được so sánh trong
cùng một phạm vi”.

Trong những tác phẩm lịch sử và kinh tế của mình, những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác
đã đưa ra rất nhiều ví dụ phong phú về việc ứng dụng phương pháp so sánh để phân tích
các sự kiện của sự phát triển kinh tế lịch sử và văn hóa. Trong bức thư gửi Mêring nhân tác

phẩm “Truyền thống về Lecxing” của ông ta, Ăngghen viết rằng, để nhận thức đúng đắn về
lịch sử Đức trong những thời kỳ quan trọng nhất, không thể không so sánh nó với “những
thời kỳ tương ứng với lịch sử nước Pháp”. Sự so sánh này đã đem đến cho việc nghiên cứu
“phạm vi rất rộng rãi” để đánh giá những giai đoạn lịch sử đó. Những chương đầu tiên của
bộ “Tư bản” cũng như những chương được gọi với tiêu đề “Sự tích lũy sơ khai đầu tiên”, ở
đó Mác đã đưa ra trong “Lý luận về giá trị thặng dư” sự phân tích con đường phát triển tư
bản trong kinh tế nông thôn của Mỹ và Nga, đặc điểm của các thời kỳ cơ bản của lịch sử

Anh, Pháp, Đức, những đoạn viết ấy của Mác và Ăngghen là những mẫu mực cổ điển có
một không hai về sự ứng dụng phương pháp so sánh đối với các sự kiện khoa học xã hội.

Khi đánh giá cao ý nghĩa của phương pháp so sánh và sử dụng nó trong việc phân tích

thực tế lịch sử, Mác và Ăngghen đã khác với những nhà khoa học thực dụng của thời đại
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mình, nhưng các ông cũng không đi quá xa hơn nữa để đến tuyệt đối hóa phương pháp so
sánh và coi nó như là phương pháp vạn năng, duy nhất của nghiên cứu khoa học.

Trong thời đại của Mác và Ăngghen, những nhà nghiên cứu văn hóa và văn học tư sản đã
sử dụng phương pháp so sánh nhưng không vượt quá được cái giới hạn của các hiện tượng
tư tưởng. Họ tự cho là nhiệm vụ của mình đã đạt được, khi họ nêu ra được các điểm giống
và khác nhau giữa các hiện tượng của tư tưởng xã hội, của văn học nghệ thuật các nước và

các dân tộc khác nhau. Mác và Ăngghen cũng chứng minh rằng nghiên cứu các hiện tượng
tư tưởng trong sự tách rời với hoàn cảnh xã hội và những điều kiện sống xã hội đã nảy sinh
ra nó là không thể được. Sau khi làm rõ những quy luật cơ bản chung nhất của vận động lịch
sử loài người, sau khi đã xác định những dấu hiệu cơ bản của các hình thái kinh tế xã hội

khác nhau, Mác và Ăngghen lần đầu tiên bằng cách này đã đưa vào tay các nhà khoa học
cái phạm vi duy vật vững chắc để sử dụng phương pháp so sánh trong lĩnh vực khoa học xã
hội. Chỉ có trên cơ sở những quy luật phát triển lịch sử của các hình thái xã hội khác nhau
được Mác phát hiện và giải thích, trên cơ sở thuộc tính của các phương thức sản xuất nô
lệ, phong kiến, tư bản và các phương thức khác được Mác miêu tả một cách khoa học, thì
sự so sánh khoa học đáng tin cậy giữa sự phát triển khoa học chính trị và văn hóa của các
nước riêng biệt và các dân tộc mới có thể tiến hành được. Cần xác định điểm giống và khác
nhau của nền kinh tế và văn hóa giữa các dân tộc, cần giải thích vì sao mà các dân tộc khác
nhau trong sự phát triển của mình đều trải qua một trình độ phát triển tương tự. Mác và

Ăngghen đã chỉ ra, qua những ví dụ rất phong phú, rằng hiện tượng của tư tưởng thời Khai
sáng, sự nảy sinh của chủ nghĩa cổ điển hay chủ nghĩa lãng mạn trong văn học của các dân

tộc châu Âu không thể giải thích được, nếu không chú ý tới đặc tính chung của những con
đường phát triển lịch sử xã hội của chúng.

Sự phát triển đó, trong thời kỳ tan rã của chế độ phong kiến và thời kỳ phát triển chủ

nghĩa tư bản, đã đặt ra ở mỗi nước châu Âu những vấn đề lịch sử và những nhiệm vụ tư
tưởng tương tự. Gắn liền với những điều kiện sống của mỗi một nước, những nhiệm vụ và
những vấn đề đó đã nhận được trong cuộc sống những nét đặc trưng của mình và những nét
đặc trưng ấy quy định sự khác nhau về chất của các hoàn cảnh dân tộc của tư tưởng Khai
sáng, của chủ nghĩa cổ điển hay chủ nghĩa lãng mạn ở mỗi nước.

Như vậy, với cùng một phương pháp so sánh này, song ở những đại diện của khoa học
duy tâm hay duy vật khác nhau thì không tránh khỏi dẫn đến những kết luận khác nhau,
thậm chí đối lập nhau. Sự ứng dụng một cách thành công phương pháp nghiên cứu so sánh
trong lịch sử văn học có thể chỉ là trong trường hợp, nếu như, phương pháp này được áp
dụng trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử, nếu như trong khi sử dụng phương
pháp so sánh có chú ý đến những điều kiện duy vật và giai cấp - lịch sử của mỗi một hiện
tượng trong những hiện tượng văn học đã được nghiên cứu, có chú ý đến mối liên hệ không
thể tách rời được của nó với thực tế của cuộc sống xã hội của thời đại của đất nước và của
dân tộc trong đó nó xuất hiện. Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác làm rõ cả sự cần thiết,
đối với việc nghiên cứu khi sử dụng phương pháp so sánh, tức là phải thận trọng đối với
phương pháp ấy, khi tin rằng nó là phương pháp có tính chất sâu sắc, vạn năng, không gì
so sánh được của phép biện chứng duy vật, khi phương pháp ấy đã đưa ra những đặc điểm
không đồng đều và mâu thuẫn của quá trình lịch sử, và nói riêng, của quá trình phát triển
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tư tưởng của xã hội.

Trong thời đại Mác và Ăngghen, những nhà bác học tư sản đã sử dụng phương pháp so
sánh, và cũng đang sử dụng nó trong thời đại của chúng ta. Trong việc ứng dụng phương
pháp so sánh đối với những vấn đề văn học, họ thường xuất phát và đang xuất phát từ sự
đối lập một cách trừu tượng và máy móc các dân tộc “tiên tiến” với những dân tộc “lạc hậu”
hơn. Những dân tộc này, cùng với sự muộn màng trong hình thức “ảnh hưởng” và “vay mượn”
của văn học, thường đón nhận những kết quả đã có sẵn của sự phát triển văn hóa của những
nước “tiên tiến” và “văn minh” hơn. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử văn học không tránh
khỏi việc đã và đang đề cao vai trò của đa số trong xã hội loài người và đặc biệt vai trò của
các dân tộc bé nhỏ trong quá trình sáng tạo văn hóa và văn học. Và ngược lại, là tuyệt đối
hóa và cường điệu hóa một cách phiến diện cống hiến của các dân tộc làm nên lịch sử văn
hóa và văn học, đã xây dựng nên các điều kiện lịch sử xác định, và đang bước lên con đường
phát triển tư bản chủ nghĩa.

Mác và Ăngghen rất xa lạ với việc phủ nhận ý nghĩa của sự khác biệt giữa các nước tiến
bộ và các nước lạc hậu hơn. Song các ông đã chỉ ra rằng, sự tiến bộ trong một lĩnh vực và
trong một quan hệ ở điều kiện xã hội có giai cấp nói chung (và đặc biệt trong các điều kiện
của chủ nghĩa tư bản) nhiều khi lại là thoái hóa hay phản động trong một lĩnh vực khác hay
trong một quan hệ khác. Tính chất mâu thuẫn và tính không đồng đều này trong sự phát
triển văn hóa của xã hội có giai cấp thể hiện trong lịch sử văn học và nghệ thuật của các
nước và các thời đại khác nhau cần thiết phải được tính đến để sử dụng đúng đắn phương
pháp so sánh và các kết quả của nó.

Sự phát triển lịch sử của nước Nauy đã chậm lại phía sau so với sự phát triển lịch sử của
nước Đức. Cũng trong thời gian đó, nước Nauy ở một trạng thái bình thường; ở đây, khác
với lịch sử Đức, nó không phải là sự cưỡng ép lùi trở lại điều kiện của một quá khứ đã hết
thời”, cái này dường như đã xảy ra ở nước Đức thế kỷ XVI - XVII. Bởi vì, dường như chúng
ta nhận thấy hơn đâu hết, trong nước Nauy, những đại diện cho tầng lớp tiểu nông, tiểu tư
sản có thể tồn tại với những tính cách, phẩm chất riêng biệt và tính chủ động. Trong thời
gian này, ở nước Đức tầng lớp thị dân xuất hiện “như một sự biếm họa tột độ” so với các

tầng lớp tiểu tư sản ở các nước châu Âu. Ví dụ được Ăngghen đưa ra đã nhấn mạnh: sự lạc
hậu đều khắp về phát triển kinh tế và xã hội của đất nước không ngăn cản trong quá khứ,
trong mối quan hệ xác định (ví dụ như, giống như trong những trường hợp đã được dẫn ra
trong mối quan hệ “bình thường” của sự phát triển) rằng lịch sử của nó và văn học của nó
có lợi thế riêng khi so sánh với lịch sử và văn hóa các nước tiên tiến hơn. Rất nhiều ví dụ về
sự không đồng đều đã được nghiên cứu trong tác phẩm “Nguồn góc gia đình, chế độ tư hữu

và nhà nước”, trong các tác phẩm lịch sử và kinh tế của Mác và Ăngghen.
“Tất cả các dân tộc đều có thể và cần phải học tập ở các dân tộc khác”. Mác viết: Không

thể xem toàn bộ quá trình phát triển của văn hóa tinh thần của một nước mặc dù còn rất
lạc hậu như là một quá trình “vay mượn” đơn thuần những thành tựu văn hóa đã đạt được
ở các nước đang phát triển. Lịch sử và văn hóa mang tính lịch sử của các nước đang còn lạc
hậu và các dân tộc ít người, theo quan điểm mác xít, có những nét độc đáo của mình, mà
những nét đó đôi lúc không thể nào được biết tới khi so sánh với các nước khác đã bước vào
con đường phát triển của hình thức này hay hình thức khác của xã hội có giai cấp sớm hơn,
“mỗi một dân tộc, từ xưa đến nay, đều có cái ưu thế trước dân tộc khác”.
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Những yếu tố được khoa học mác xít chỉ ra đã quy định quan hệ của nó cả với khuynh
hướng đặc biệt trong lĩnh vực áp dụng phương pháp so sánh, là khuynh hướng, ở cuối thế
kỷ XIX và XX, đã phát triển đặc biệt rộng rãi trong giới nghiên cứu lịch sử văn học tư sản
có ý nghĩa thực chứng hay không thực chứng. Khuynh hướng nghiên cứu đó được gọi là chủ
nghĩa so sánh.

Khác với các biến thể của phương pháp so sánh, chủ nghĩa so sánh đã ưu tiên hướng sự
chú ý của mình vào một phương diện của quá trình lịch sử văn học, đã chú ý đến sự trao đổi
chân lý giữa các nước và trên một hệ thống các quan điểm văn học thế giới. Những người
theo chủ nghĩa so sánh đã tách một cách nghệ thuật mặt này của quá trình lịch sử văn học
khỏi các mặt khác của nó, tách khỏi việc nghiên cứu các quy luật chung của nó, khỏi việc
xem xét cá tính sáng tạo của từng nhà văn riêng biệt và sự phát triển của văn hóa dân tộc
các nước này. Họ dẫn việc nghiên cứu lịch sử văn học đến việc xem xét chỉ một hệ thống
thay đổi có tính chất quốc tế qua các giá trị tinh thần và tư tưởng. Những người theo chủ
nghĩa so sánh thường giải thích bản chất của sự thay đổi một cách duy tâm, chuyển sự thay
đổi ấy thành vấn đề các yếu tố “vay mượn”. Như ở trên đã nói, những đặc điểm giống nhau
giữa các hiện tượng của cơ cấu kinh tế, của cuộc sống xã hội, của văn học, của các nước, của
các dân tộc khác nhau và rất xa nhau, không phải lúc nào cũng được giải thích bằng những
vấn đề “ảnh hưởng” hay “vay mượn”. Vì rằng những đặc tính của những con người phát triển
lịch sử xã hội của các đất nước và các dân tộc khác nhau, trong sự phát triển của mình đã
trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Bởi vậy, những đặc điểm giống nhau trong
kinh tế, chính trị, văn hóa, văn học của các nước khác nhau có thể nảy sinh một cách độc
lập với các mối liên hệ chính trị, văn hóa, văn học giữa chúng và độc lập với sự ảnh hưởng
của dân tộc này đến dân tộc khác.

Từ đây không phải sẽ dẫn đến kết luận rằng Mác và Ăngghen không công nhận hay phủ
định tính quan trọng của sự nghiệp nghiên cứu mối liên hệ của văn học và của tư tưởng
quốc tế. Hai ông đã chỉ ra ý nghĩa to lớn của những mối liên hệ này trong lịch sử văn hóa
nhân loại trong tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức”. Đồng thời cũng trong những tác phẩm thời

kỳ đầu, Mác và Ăngghen bằng một phương pháp triệt để, đã giải thích quá trình tranh luận
của mình với các nhà duy tâm theo phái Hêghen ở Đức những năm 40, rằng sự phát triển
của các mối quan hệ tinh thần giữa các dân tộc không phải là một quá trình độc lập riêng
biệt, mà là một quá trình gắn liền với sự phân công lao động, với quá trình phá huỷ của từng

cơ sở kinh tế gia đình riêng lẻ và sự hình thành thị trường thế giới. Mác và Ăngghen trong
những năm cuối cùng đã khẳng định quan điểm này của mình trong “Tuyên ngôn Đảng cộng
sản”. Trong chủ nghĩa tư bản, các ông viết: “Những mối quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ
biến đối với nhau giữa các dân tộc, đang phát triển thay thế cho tình trạng cô lập trước kia
của các địa phương và của các dân tộc vẫn tự cung tự cấp. Và sản xuất vật chất đã như thế,
thì sản xuất tinh thần cũng không kém phần như thế. Những thành quả của hoạt động tinh
thần của một dân tộc trở thành tài sản chung của tất cả các dân tộc. Tính chất hẹp hòi và
phiến diện dân tộc ngày càng không thể tồn tại được nữa, và từ những nền văn học dân tộc
và địa phương, muôn hình muôn vẻ, đang nảy nở một nền văn học toàn thế giới”.

Như vậy quá trình hình thành “từ nhiều nền văn học dân tộc, địa phương” “của một nền
văn học thế giới ” là bộ phận của quá trình rộng lớn hơn nữa của sự hình thành “những mối
liên hệ nhiều mặt và những phụ thuộc nhiều mặt của dân tộc này đối với dân tộc khác”. Quá
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trình này cũng tồn tại trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản. Và từ đó xuất phát, thứ nhất

là, sự nghiên cứu mối liên hệ của văn học thế giới, theo quan điểm của Mác và Ăngghen
không thể là một cái gì tách biệt với sự nghiên cứu quá trình rộng lớn của mối tương quan xã
hội - lịch sử giữa các nước và các dân tộc khác nhau; thứ hai là mối tương quan này không
thể được hiểu và giải thích đúng nếu tách khỏi quá trình phát triển của văn hóa vật chất và
tinh thần của mỗi nước riêng biệt.

Những người theo chủ nghĩa so sánh thường tuyệt đối hóa, và phiến diện đưa lên hàng
đầu yếu tố giống nhau giữa các hiện tượng của những nền văn hóa dân tộc khác nhau, nhưng
coi thường các yếu tố khác nhau. Họ công nhận sự “vay mượn” là nguyên nhân duy nhất và
tổng hợp để giải thích sự giống nhau này, tức là nền văn học dân tộc này đã vay mượn các
yếu tố văn phong và tư tưởng của một nền văn học dân tộc khác có ảnh hưởng tới nó. Sự
vay mượn này dẫn đến sự giũ sạch những nét đặc thù của mỗi một hiện tượng, chứ không
đưa đến tìm kiếm bản chất thật sự của nó, tìm kiếm toàn bộ diện mạo quá trình lịch sử văn
học. Khi nhấn mạnh một cách phiến diện điểm giống nhau giữa các hiện tượng của các nền
văn học khác nhau và không để ý điểm khác nhau giữa chúng, những người theo chủ nghĩa
so sánh hạ thấp những đặc trưng dân tộc và những cống hiến độc đáo vào kho tàng văn học
thế giới, hòa lẫn nền văn hóa và nghệ thuật của mỗi dân tộc, của các nền văn học riêng biệt,
vào một cái gì đó chung nhất, vào một cái dòng trừu tượng của văn học thế giới.

Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Quá trình phát triển của tư tưởng và văn học của
mỗi một nước được xác định đầu tiên bởi sự phát triển kinh tế và cuộc đấu tranh giai cấp,
sự phát triển những mâu thuẫn đối kháng xã hội trong lòng mỗi một dân tộc. Những ảnh
hưởng của văn học, bởi vậy, không thể là nguyên nhân cuối cùng trong việc giải thích điểm
giống nhau của những hiện tượng văn học này hay khác, nhưng cũng như tất cả những hiện
tượng của tư tưởng, chính chúng yêu cầu phải được giải thích. Khi nghiên cứu những ví dụ

mang tính lịch sử khác nhau của sự “ảnh hưởng” và “vay mượn”, Mác và Ăngghen đã chỉ ra
rằng, chúng chỉ có thể giữ vai trò là những sự kiện rút ngắn lại hay làm chậm đi sự phát
triển tư tưởng của đất nước này, do những nhu cầu của những tầng lớp hay giai cấp xã hội
này hay khác của nước đó. Bởi vậy, sự lựa chọn này luôn luôn được tiến hành một cách tích
cực, ở mức độ này hay mức độ khác; nó không chỉ là sự “vay mượn” mà còn là sự nghiền
ngẫm lại hay bổ sung thêm các ngữ liệu vay mượn, ở đây không nói về sự bắt chước (hay ăn
cắp) đơn thuần mà nói về sự sáng tạo văn học chân chính, các chủ đề “vay mượn” trong môi
trường văn học mới đã được nhào nặn lại một cách có tổ chức và có chất lượng. Và trong
quá trình đó, nội dung và hình thức của ngữ liệu vay mượn thay đổi nhiều đến mức có thể
hoàn toàn không nhận ra. Trong “Hệ tư tưởng Đức” và trong “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”,
những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác đã chỉ ra một cách cặn kẽ sự điều chỉnh lại đó. Có
những tư tưởng vốn là của các nhà cách mạng tư sản Pháp và những nhà Khai sáng của thế
kỷ XVIII, nay lại xuất hiện trong những điều kiện thậm chí rất lạc hậu của nhà nước phong
kiến Đức, ở đó nó đã mất đi mối liên hệ trực tiếp với cuộc đấu tranh cách mạng và chỉ nhận
được một ý nghĩa triết học và lý luận trừu tượng.

Mác và Ăngghen đã viết về vấn đề này: “Đối với những nhà triết học Đức thế kỷ XVIII,
những yêu sách của cách mạng Pháp lần thứ nhất, chỉ là những yêu sách của “lý tính thực
tiễn” nói chung; và những biểu ý chí của những người tư sản cách mạng Pháp dưới con mắt
của họ, chỉ là biểu hiện của những quy luật của ý chí thuần tuý, của cái ý chí đúng như
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nó phải tồn tại, của cái ý chí thật sự là của con người”2. Những tư tưởng “của văn học xã
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của nước Pháp, sinh ra dưới áp lực của giai cấp tư sản
thống trị, là biểu hiện văn chương của sự phản kháng chống lại nền thống trị ấy”3.

Chịu số phận giống như vậy trong nước Đức, nơi nó được du nhập vào những năm 30 - 40,
nơi giai cấp tư sản “bắt đầu đấu tranh chống chế độ chuyên chế phong kiến”4, những tư tưởng
này đã tiếp nhận ở đây tính chất “thuần tuý văn chương” và “một thứ suy luận không đâu
về bản tính con người”5. Văn học cộng sản - xã hội chủ nghĩa Pháp bằng hình thức này đã
hoàn toàn trở nên tốt hơn tất cả.

Thậm chí, sự phân tích biểu hiện của sự vay mượn riêng biệt, sự phân tích những trường
hợp sử dụng trong điều kiện xã hội khác nhau của một mô típ nổi tiếng này khác, hay “những

lời có cánh”, nhiều khi cho phép, như Mác và Ăngghen đã chỉ ra, có thể đi sâu vào ý nghĩa
của tư duy xã hội được phản ánh trong những nhu cầu tiến hóa khác nhau của chúng, cho
phép theo dõi nội dung không đồng nhất này, mà nội dung đó được đặt vào chính những lời
lẽ “vay mượn” trong các điều kiện lịch sử xã hội khác nhau. Bức thư của Mác gửi Đ. Lônggơ

ngày 6.4.1882 đã đưa ra cho vấn đề này một ví dụ điển hình. Ở đây, Mác chỉ ra rằng, Látxan,
người đã mong muốn một cách không có cơ sở vai trò của nhà tư tưởng độc lập trong lĩnh
vực kinh tế chính trị, và trong vấn đề này ông đã đưa ra với tư cách là phát minh khoa học
vĩ đại, những quy luật sắt của tiền công đã được ông ta đặt ra (cái “quy luật” có cái gì là
phù hợp với những quy luật thực sự của chủ nghĩa tư bản, mà Mác đã phát hiện ra đâu), mà
trên thực tế tất cả chỉ là nhắc lại những quan điểm sai lầm của các nhà kinh tế trước đó. Để
gọi cái quy luật sắt của mình, Látxan đã “vay mượn” thành công một thành ngữ nổi tiếng
của Gớt cho những người Đức có “văn hóa” là chuyển thành khái niệm Xôphôclơ “những quy
luật vĩnh cửu không gì lay chuyển được” thành “những quy luật sắt vĩnh cửu”. Bằng cách

này, các lời lẽ đã được Xôphôclơ đặt vào miệng của Ăngtigôn - trong bi kịch cùng tên (những
lời lẽ biểu hiện tư tưởng về mâu thuẫn của các quy luật của chế độ thị tộc, những quy luật,
theo quan điểm của Xôphôclơ, là được đặt ra bởi Chúa trời vĩnh cửu, bởi những quy luật
quốc gia khắc nghiệt, tàn bạo, do con người tạo nên).

Trong thơ của Gớt, người ta nhận được ý nghĩa triết học trừu tượng chung là phổ biến
hơn cả, ý nghĩa đó được gắn với thế giới quan duy vật của nhà thơ Đức; về sau, chính trong
sử dụng của Látxan, những lời lẽ thiên tài của Gớt đã biến thành những câu hào nhoáng
không có nội dung và tầm thường về giá trị.

Khi phân tích luận văn kinh tế của Mantuýt và I. K. Rôtbertuyt, Mác nhận thấy rằng,
thậm chí thắng lợi của sự ăn cắp văn chương cũng không thể được giải thích chỉ bằng sự linh
hoạt khéo léo của người ăn cắp hay bằng khả năng văn học của hắn ta. Lý luận về dân số của
Mantuýt không khi nào có thể phổ biến được, nếu như nó không được Mantuýt và những
người kế tục ông ta làm cho thích ứng với yêu cầu của những giới phản động trong những
người điền chủ và giới tư sản, và không giữ được vai trò như là vũ khí của họ trong cuộc
đấu tranh với giai cấp vô sản. Điều này cũng có thể kể đến đối với nhiều “lý thuyết” khác
của các nhà kinh tế, triết học, văn học tư sản, được họ quảng cáo như những “phát minh”

2C. Mác và F. Ăngghen, Tuyên ngôn Đảng cộng sản.
3C. Mác và F. Ăngghen, Tuyên ngôn Đảng cộng sản.
4C. Mác và F. Ăngghen, Tuyên ngôn Đảng cộng sản.
5C. Mác và F. Ăngghen, Tuyên ngôn Đảng cộng sản.
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nghệ thuật hay khoa học mới nhất, còn trong thực tế thì không hiếm trường hợp, trong sự
cần thiết của thế lực phản động hiện đại, những “phát minh” ấy lại là sự lặp lại hoàn toàn
những kết luận khoa học cũ kỹ đã bị vứt bỏ từ lâu hay là những giáo điều nghệ thuật. Đến

thế kỷ XX, Lênin một lần nữa nhấn mạnh đến tư tưởng này của Mác và Ăngghen trong việc
phê bình tư tưởng triết học của những kẻ theo chủ nghĩa Makhơ và những nhà kinh nghiệm
phê phán mà vì mục đích thích ứng với sự cần thiết của thế lực phản động họ đã lật ngược
và tung hỏa mù vào những lời lẽ ngụy biện mới của tư tưởng duy tâm khách quan cổ lỗ của
Berk và Phihtơ.

[ 6 \

Khi nghiên cứu một hiện tượng lịch sử văn học hay hiện tượng lịch sử, Mác và Ăngghen
thường nhìn nhận hiện tượng ấy trên hai quan điểm. Các ông đánh giá nó vừa từ quan điểm
về những kết quả gần gũi trực tiếp vừa từ quan điểm về những kết quả có từ xa xưa và sâu
sắc, những kết quả đó, trong quá khứ xa xôi, không phải lúc nào cũng được những người
tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh xã hội của thời đại đó nhận thức, nhưng chúng có
một ý nghĩa quan trọng nhất đối với quá trình phát triển chung của xã hội loài người, đối
với sự hình thành những tiền đề lịch sử của xã hội cộng sản và văn hóa cộng sản.

Như vậy, vừa làm rõ ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp thế kỷ XVIII, Mác và Ăngghen
vừa tách kết quả trực tiếp của cách mạng Pháp - cái thành quả của quyền lực chính trị kinh
tế tư sản - khỏi những kết quả từ xa xưa, sâu xa hơn nữa của cuộc cách mạng, những kết
quả tạo điều kiện làm phát triển không chỉ giai cấp tư sản, mà cả người đào mồ chôn nó,
là giai cấp vô sản. Và đúng ra là, khác với các nhà kinh tế cổ điển tư sản và các nhà lãng
mạn, Mác đã nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa như là một hình thức xã
hội đã khai sinh ra hệ thống bóc lột giai cấp toàn diện và ngày càng tàn nhẫn, đồng thời
như là hình thái cuối cùng của xã hội có giai cấp trong lịch sử nhân loại, hình thái ấy tạo
nên những điều kiện của cách mạng xã hội chủ nghĩa và nền chuyên chính vô sản.

Qua nhiều ví dụ, Mác và Ăngghen đã giải thích rằng, chỉ có hai phương pháp đánh giá
các hiện tượng lịch sử như trên mới có thể dẫn đến sự đánh giá toàn diện, triệt để, lịch sử,
mới có thể giúp cho sự giải thích cụ thể các mặt tiến bộ hay phản động, mạnh hay yếu của
từng hiện tượng.

Sai lầm của phần lớn các nhà chính luận và khoa học tư sản thường là ở chỗ họ đã đánh
giá hiện tượng lịch sử này hay khác chỉ từ quan điểm xét các kết quả lịch sử gần gũi của
nó, và trước hết là từ quan điểm về vai trò khẳng định và phát triển xã hội tư bản. Tất cả
những cái tạo điều kiện để khẳng định quyền lực của tư sản, quyền lợi giai cấp có lợi cho nó,
quyền lực đó đã và đang được giới thiệu như một cái gì tiến bộ, còn tất cả những gì cản trở
tư sản, là phản động. Bởi vậy, họ không thể nhận thức được hoặc là bỏ qua những đặc điểm
mâu thuẫn của sự phát triển lịch sử xã hội trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

Quan điểm của giai cấp vô sản và cuộc đấu tranh của nó để xây dựng một xã hội mới tạo
điều kiện cho nhà nghiên cứu lịch sử nhìn vào cái khái niệm của quá trình lịch sử theo kiểu
mới. Nó tạo điều kiện phát hiện ra những đặc điểm mâu thuẫn của quá trình xã hội vào thời
kỳ tư bản chủ nghĩa, trong những điều kiện xã hội có giai cấp đối kháng. Dưới ánh sáng của
học thuyết Mác, không phải tất cả những cái tạo điều kiện cho sự phát triển xã hội có giai
cấp và nhà nước tư sản trong quá khứ là tiến bộ trong thời điểm lịch sử ấy, theo quan điểm
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của giai cấp vô sản, và đã giữ cả giá trị này cho nền văn hóa xã hội. Và trái lại không phải
tất cả những cái trong lịch sử quá khứ của loài người đều được đưa vào cuộc xung đột với sự
phát triển tư bản chủ nghĩa, theo quan điểm lịch sử của chủ nghĩa cộng sản, những cái đó là
lạc hậu, trì trệ và phản động.

Trong lời tựa cho lần xuất bản lần thứ hai “Ngày Mười tám tháng sương mù của Lui
Bônapác” Mác đã đối lập phương pháp lịch sử của mình với phương pháp của các nhà lịch
sử khách quan; trong khi tiến đến cho sự kiện này hay sự kiện khác “là kết quả của sự phát
triển lịch sử tồn tại trước đây”, cố ý hay không cố ý, họ trở thành những kẻ biện hộ cho
phương pháp ấy, vì thế đã biến phương pháp ấy thành sự cứng nhắc.

Mâu thuẫn với phương pháp “của những nhà lịch sử khách quan”, phương pháp duy vật
lịch sử cho phép phanh phui những điều kiện khách quan và những hoàn cảnh của cuộc đấu
tranh giai cấp của mỗi thời kỳ và nhờ đó cho phép đánh giá khách quan mỗi một nhân vật
và các sự kiện lịch sử từ quan điểm xét vai trò của nó đối với tiến trình này hay khác và đối
với sự bắt nguồn của cuộc đấu tranh lịch sử của các giai cấp.

Ý kiến của Mác và Lênin về sự khác nhau có tính nguyên tắc giữa chủ nghĩa Mác và chủ
nghĩa khách quan tư sản từ cách hiểu về phương pháp và nhiệm vụ của khoa học có một ý
nghĩa vô cùng to lớn đối với những nhà nghiên cứu văn học và nghệ thuật.

Giống như chủ nghĩa duy vật trong bất kỳ lĩnh vực khoa học nào, chủ nghĩa duy vật trong
lĩnh vực lịch sử văn học tất yếu mang trong mình tính đảng, nó bắt buộc nhà nghiên cứu
văn học và các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật đánh giá những sự kiện được nghiên cứu
từ chỗ đứng của họ trong cuộc đấu tranh của các giai cấp và ý nghĩa của những hiện tượng
đó đối với sự chuẩn bị cho xã hội cộng sản chủ nghĩa và sự phát triển của văn hóa cộng sản
chủ nghĩa. Sự đánh giá mang tính đảng này về những hiện tượng được nghiên cứu không
chỉ không mâu thuẫn với những yêu cầu về sự khách quan khoa học, mà ngược lại, còn xuất
phát từ những yêu cầu đó. Hơn nữa, thiếu mối quan hệ mang tính đảng nhiệt thành này đối
với các hiện tượng được nghiên cứu, khoa học không thể là nền khoa học thật sự khách quan
và không thể là một nền khoa học chân chính, như Mác và Lênin đã chứng minh một cách
khoa học không chối cãi được.

Những hiện tượng của sáng tạo nghệ thuật, mà bộ môn lịch sử văn học nghiên cứu, có ý
nghĩa khách quan của mình và có tính lôgic khách quan nội tại. Nó là vũ khí của sự tiến bộ
hay phản động có tính lịch sử, nó củng cố quyền lực của giai cấp thống trị hay ngược lại, nó
tạo điều kiện cho thắng lợi của những người lao động, của những tư tưởng và quyền lợi gần
gũi hoặc thù địch đối với người lao động được phản ánh trong đó. Không có sự phát hiện
những mặt quan trọng của nội dung của bất cứ một hiện tượng lịch sử nghệ thuật và văn học
nào thì việc nghiên cứu khoa học hiện tượng ấy không thể là trọn vẹn và toàn diện, không
thể đảm bảo được tính khách quan khoa học chân chính. Vừa làm rõ ý nghĩa tiến bộ hoặc
phản động vốn là bản chất của hiện tượng nghệ thuật được nghiên cứu, vai trò của nó trong
việc đấu tranh giữa các giai cấp trong thời đại của nó và ý nghĩa đối với văn hóa cộng sản
chủ nghĩa, những nhà nghiên cứu lịch sử văn học đứng trên quan điểm của chủ nghĩa duy
vật lịch sử, theo sự xác định của Lênin, so với các nhà khách quan chủ nghĩa vốn coi thường
những vấn đề này, đã tiến đến gần hơn chủ nghĩa khách quan.

Việc các nhà văn hóa sử biết đánh giá một cách đúng đắn các hiện tượng sáng tạo nghệ
thuật, sau khi đã ứng dụng những tiêu chí tính đảng cộng sản trong việc đánh giá chúng,
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làm cho việc nghiên cứu ấy không phải là sự liên kết thụ động những sự kiện lịch sử của quá
khứ, mà còn tham gia vào cuộc đấu tranh lịch sử sinh động đương thời, tạo điều kiện cho nó
tiếp nhận việc tham gia một cách nghệ thuật và tích cực vào quá trình xây dựng nền văn
hóa xã hội chủ nghĩa và trong việc đào tạo con người cộng sản chủ nghĩa mới.

Trong vấn đề này - ý nghĩa lịch sử quan trọng vĩ đại của những nguyên tắc phương pháp
luận khoa học duy vật trong lĩnh vực nghiên cứu các hiện tượng lịch sử của văn hóa, văn học
và nghệ thuật đã được Mác và Lênin nghiên cứu toàn diện.
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