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TÁC ĐỘNG VĂN HÓA CỦA QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI 
TỪ CHỮ HÁN - NÔM SANG CHỮ QUỐC NGỮ:  

TỪ GÓC NHÌN CỦA PHILIPPE PAPIN ĐẾN  
NHỮNG GỢI NHẮC CHO VIỆT NAM HÔM NAY 

THE CULTURAL EFFECTS IN VIETNAM SINCE ITS SHIFT  
FROM CHU NOM TO QUOC NGU IN THE EYES OF PHILIPPE PAPIN 

Lã Trọng Đại* 

1. Việt Nam là một đất nước có bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Hiển nhiên, với một bề 
dày lịch sử như thế, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào sự phong phú và thâm sâu, bền chắc 
của các yếu tố văn hóa, cũng như những nét đặc thù trong căn tính của dân tộc này. Một 
trong những căn cứ xác đáng nhất để giúp ta có thể kiểm chứng được điều đó chính là ngôn 
ngữ, mà hẹp hơn và tin cậy hơn là chữ viết, với những cứ liệu thành văn được lưu giữ lại 
qua thời gian. Bởi lẽ, chữ viết là cầu nối tri thức và văn hóa giữa các thế hệ, các thời đại, 
phản ánh chân thực văn hóa và lịch sử của một dân tộc.  

Vậy nhưng, nhìn vào lịch sử chữ viết của tiếng Việt, người ta sẽ không khỏi băn khoăn 
và ái ngại. Trên hành trình lịch sử đầy rẫy những thăng trầm của dân tộc, thứ chữ viết dùng 
để ghi lại âm tiếng Việt đã không có được một sự ổn định xuyên suốt, mà trải qua muôn vàn 
biến thiên dâu bể, bao hàm trong đó cả những đứt gãy. Vẫn biết, sự biến thiên là quy luật 
vận động của mọi thứ ngôn ngữ nói chung, chữ viết nói riêng trên thế giới. Ngôn ngữ nói sẽ 
vận động theo quy luật ly tâm, ngày càng cá thể hóa và phương ngữ hóa khi lan tỏa trong 
cộng đồng theo cả chiều không gian và thời gian, xa dần cái gốc ban đầu. Chữ viết cũng sẽ 
không ngừng vận động, biến đổi để có thể ghi ký lại sự phát triển tư duy của con người. Vì 
thế, cùng một hệ tiếng nói, chữ viết, nhưng những con người ở thời đại khác nhau vẫn hoàn 
toàn có thể cảm thấy không dễ dàng để có thể kết nối tư duy với nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là 
sự vận động nội tại liên tục mang tính quy luật của ngôn ngữ. Và văn hóa, theo đó, cũng 
không ngừng phát triển trên nền tảng kế thừa, lớp lang, tuần tự, nếu có đột biến cũng không 
thể coi là hẫng hụt. Nhưng lịch sử chữ viết tiếng Việt thì đặt ra cho chúng ta những thử 
thách ngặt nghèo hơn nhiều để đánh giá sự vận động văn hóa của dân tộc này. Dân tộc Việt 
đã nhiều lần thay đổi chữ viết, hoặc tự nguyện, hoặc bị áp đặt, hoặc cả hai. Trong đó, quá 
trình thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc ngữ (Latin) được coi là một lần đứt gãy 
thực sự của dòng lịch sử chữ viết tiếng Việt, khi đó là sự thay đổi hoàn toàn từ hệ ký hiệu 
này sang một hệ ký hiệu khác, kéo theo đó là sự thay đổi của phương thức tư duy và vòng 
ảnh hưởng văn hóa.  

Đánh giá tác động văn hóa của quá trình thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc 
ngữ là điều không dễ dàng để có thể phân minh, cặn kẽ, càng khó để có thể đạt được thống 
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nhất. Bởi nó luôn được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, và quá trình thay đổi đó lại diễn ra 
trong một thời đoạn lịch sử mà bối cảnh chính trị - văn hóa - xã hội của Việt Nam hết sức 
phức tạp. Để có một cái nhìn thực sự khách quan, thấu đáo về vấn đề này, chúng ta nhất 
thiết phải có sự tham chiếu, đối sánh các ý kiến khác nhau với điểm xuất phát đa dạng trên 
cả trục thời gian, không gian và góc độ tiếp cận. Về thời gian, khoảng lùi lịch sử gần một 
thế kỷ kể từ khi chữ Quốc ngữ áp đặt được thế “thống trị” của mình so với chữ Hán - Nôm 
có lẽ phần nào đã giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về tác động văn hóa của sự 
chuyển giao này. Về không gian và góc độ tiếp cận, việc nghiên cứu ý kiến của các học giả 
nước ngoài am hiểu Việt Nam trở nên thực sự cần thiết, bởi họ có một lợi thế mà các học 
giả Việt Nam khó lòng có được, đó là họ không nằm trong vòng ảnh hưởng của quá trình 
tác động văn hóa đó. 

Trong nhiều học giả nước ngoài từng quan tâm đến vấn đề này, Philippe Papin xứng 
đáng là một trong những nhà khoa học đáng tin cậy. Là một người Pháp, ông đã quan tâm 
đến Việt Nam như một phần trong ký ức của chính dân tộc mình. Việt Nam chiếm một vị 
trí đáng kể trong toàn bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học của Philippe Papin. Sau khi 
hoàn thành luận án tiến sĩ với đề tài Lịch sử Hà Nội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Philippe 
Papin tới Việt Nam lần đầu vào năm 1988 và nhanh chóng bồi đắp thêm cho mình niềm 
đam mê nghiên cứu cũng như tình yêu đối với mảnh đất này. Từ 1992 đến 1995, Philippe 
Papin làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội; sau đó ông được nhận vào Viện Viễn Đông 
Bác cổ, nghiên cứu tại trung tâm của viện ở Hà Nội. Sống ở Hà Nội nhiều năm, lấy một 
người vợ Việt Nam, làm việc trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của đất nước, 
cùng với phong cách nghiên cứu khoa học nghiêm túc, Philippe Papin đã có cho mình nhiều 
cuốn sách, bài báo về Hà Nội và Việt Nam được đông đảo bạn đọc nồng nhiệt đón nhận. 
Trong đó, cuốn Việt Nam, hành trình một dân tộc của ông được giới nghiên cứu cả trong 
nước và nước ngoài đánh giá cao cả về sự công phu trong nghiên cứu và cách tiếp cận vấn 
đề độc lập. Chính trong cuốn sách này, Philippe Papin thể hiện đậm độ quan điểm, nhận 
định của mình về tác động văn hóa của quá trình thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc 
ngữ ở Việt Nam. Tham khảo những nhận định này của Philippe Papin là một gợi ý tiếp cận 
đáng lưu tâm đối với chúng ta. 

2. Để tiếp cận những nhận định của Philippe Papin về tác động văn hóa của quá trình 
thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc ngữ ở Việt Nam, thiết nghĩ điều cần thiết trước 
tiên là định hình những nhận định của ông về phương thức, con đường để chữ Quốc ngữ 
dần chiếm vị trí độc tôn trong văn tự của nước ta. Điều này cố nhiên quan trọng, vì nó là 
yếu tố căn bản tạo nên lăng kính của người đánh giá. 

Theo Philippe Papin, quá trình phổ thông của chữ Quốc ngữ ở Việt Nam được xác lập 
dựa nhiều hơn vào những quyết định chính trị. Đây là một nhận định đúng đắn. Trước hết, 
về phía chính quyền thực dân Pháp, lựa chọn phổ biến chữ Quốc ngữ cho người Việt là một 
quyết định hữu dụng nhưng cũng “lưỡng nan”. Ông viết: “Do nhà cầm quyền thực dân triển 
khai, chữ La-tinh-hóa đã rất mau chóng trở thành chuyển ngữ của phong trào hiện đại hóa, 
nhưng, cho phong trào này là phản loạn, nhà cầm quyền lùi bước và từ năm 1907 không 
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còn chiếu cố chữ La-tinh-hóa nữa” (Philippe Papin, 2001, tr.75). Điều này đồng thuận với ý 
kiến nhiều nhà nghiên cứu khác. Giáo sư Nguyễn Phú Phong trong sách Việt Nam, chữ viết, 
ngôn ngữ và xã hội cũng đã viết: “Chữ Quốc ngữ trước kia bị xem như một toan tính của 
chính quyền thuộc địa hòng La Mã hóa nền quốc học Việt Nam, như một vũ khí đi chinh 
phục của ngoại nhân, bây giờ được đón tiếp như một công cụ chuyển tải hữu hiệu những tư 
tưởng yêu nước, những tri thức mới” (Nguyễn Phú Phong, 2005).  

Sự phổ thông của chữ Quốc ngữ, theo Philippe Papin, cũng được thúc đẩy bởi quyết 
định mang tính chính trị từ phía Đảng Cộng sản và chính quyền cách mạng: “Thực tế chính 
phong trào quốc gia đã thúc đẩy mãnh liệt sự phổ biến chữ La-tinh-hóa, từ năm 1930 nhưng 
nhất là sau năm 1945. Ngay từ thời tiền chiến, một cuộc vận động rộng lớn “truyền bá Quốc 
ngữ” đã được phát khởi, và, năm 1943, đề cương văn hóa của Đông Dương Cộng sản đảng 
tuyên bố cần quy định ngữ pháp và thuần hóa chữ Quốc ngữ (phải hiểu là loại ra những “tàn 
dư” của Pháp). Năm 1945, chữ Quốc ngữ trở thành cưỡng bách tại nhà trường” (Philippe 
Papin, 2001, tr.75-76); “Ngôn ngữ đã là một ưu tiên của chính phủ ngay từ năm 1947. Họ 
quan niệm như sau: hễ khi nào có thể, thay một từ Hán - Việt bằng một từ Việt Nam có 
nghĩa tương đương” (Philippe Papin, 2001, tr.76). 

Cho rằng quá trình phổ thông của chữ Quốc ngữ được xác lập dựa nhiều hơn vào 
những quyết định chính trị tất yếu sẽ chi phối cách đánh giá của Philippe Papin về tác động 
của quá trình thay đổi chữ viết đến văn hóa Việt Nam. Sự thay đổi chữ viết, nếu dựa trên sự 
tự nguyện và đồng thuận của cộng đồng thì những tác động văn hóa mà nó tạo ra sẽ theo xu 
hướng thuận chiều, tiếp biến và phát triển. Ngược lại, nếu sự thay đổi đó dựa trên những 
quyết định chính trị mang tính cưỡng bách, thì tác động văn hóa của nó sẽ đa chiều, bao 
hàm cả những đề kháng và phản kháng. Bởi lẽ, mỗi nền văn hóa đều có mối liên hệ mật 
thiết, chặt chẽ với thứ chữ viết góp phần tạo nên chính nó. Ngôn ngữ nói chung và chữ viết 
nói riêng là một sản phẩm của cộng đồng và mang tính quy ước. Chính cộng đồng sẽ quyết 
định sự phát triển của chữ viết, chứ nó khó lòng bị chi phối bởi ý chí, nguyện vọng hay đề 
xuất của một cá nhân hoặc bị cưỡng bách thực thi bởi một mệnh lệnh hành chính. 

Những cứ liệu lịch sử mà các nhà nghiên cứu đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, quá 
trình thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc ngữ ở Việt Nam vừa là kết quả của sự 
cưỡng bách, áp đặt, lại vừa là kết quả của sự tiếp nhận tự nguyện. Những nhận định cho 
rằng sự phổ thông của chữ Quốc ngữ hoàn toàn do áp đặt mang tính chính trị, hay hoàn toàn 
là một quá trình tự nhiên, tự nguyện đều không thực sự chính xác. Sự phổ thông của chữ 
Quốc ngữ, khởi đầu, liên quan một cách mật thiết đến chính sách thực dân của Pháp ở Việt 
Nam. Nó đã có một quá trình lan tỏa liên tục từ các nhà thờ đến giáo dân, từ Nam ra Bắc, từ 
giới chức hành chính đến xã hội, từ bị cưỡng bách đến tự nguyện tiếp nhận. Quá trình định 
hình một thứ chữ viết hoàn toàn xa lạ với những văn tự truyền thống của dân tộc (Hán, 
Nôm) hẳn nhiên không thể dễ dàng, êm thuận, nhất là ở giai đoạn đầu. Về điều này, Giáo sư 
Nguyễn Phú Phong đã viết:  

“Nói chung bước đầu của chữ Quốc ngữ ở miền Nam gặp nhiều khó khăn vì nhiều 
lý do. Tại những người chủ xướng là ngoại nhân đi chinh phục. Tại họ là những 
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quân nhân chỉ lấy những biện pháp cấp thời để giải quyết những vấn đề giai đoạn 
nên không có một cái nhìn lâu dài. Tại việc giáo dục mới mà chữ Quốc ngữ là 
công cụ chuyển tải chính mặc dù có những kiện tướng như Trương Vĩnh Ký, 
Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của, phải đương đầu với một hàng ngũ còn hùng 
mạnh thuộc trường học Hán - Nôm truyền thống mà đại diện là các nhà nho yêu 
nước như Nguyễn Ðình Chiểu, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, v.v. Cuộc đối địch 
không thuần xảy ra giữa hai chữ viết của một ngôn ngữ mà còn giữa hai thái độ 
chính trị, hợp tác và chống đối; giữa các tôn giáo, đạo Ki-tô một bên và Nho, Ðạo 
và Phật, bên kia” (Nguyễn Phú Phong, 2005).  

Bước ngoặt quyết định dẫn đến sự thành công của chữ Quốc ngữ là do chính các nhà 
nho trong hàng ngũ Phong trào Duy Tân và Ðông Kinh Nghĩa Thục. Các lãnh tụ của phong 
trào Duy Tân (Bộ ba Quảng Nam: Trần Quý Cáp (1871-1908); Phan Châu Trinh (1872-
1926); Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947)) với tư tưởng bài xích nền cựu học cử nghiệp, 
muốn đánh đổ các hủ tục, lối nhắm mắt học từ chương theo kiểu khoa bảng cũ, các tư tưởng 
thoái hóa của tầng lớp sĩ phu thủ cựu; muốn hướng sự học vào các khoa học kỹ thuật mới, 
xem nặng thực nghiệp, chấn hưng công thương nghiệp. Các ông đã ra sức kêu gọi học chữ 
Quốc ngữ, từ đó tạo nên một bước chuyển biến căn bản về thái độ của quốc dân với chữ 
Quốc ngữ. “Từ buổi đầu cuộc chiếm đóng Nam Kỳ của Pháp đến khi Phong trào Duy Tân 
và Ðông Kinh Nghĩa Thục ra đời, nửa thế kỷ trôi qua, chữ Quốc ngữ đã lột xác dưới mắt 
các sĩ phu Việt Nam” (Nguyễn Phú Phong, 2005).  

3. Việc định hình lăng kính của Philippe Papin khi tiếp cận vấn đề này là cơ sở để 
chúng ta có thể hiểu chính xác hơn những đánh giá của ông về tác động văn hóa của quá 
trình thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc ngữ ở Việt Nam. Theo Philippe Papin, 
những tác động văn hóa của quá trình này nổi bật ở những khía cạnh cơ bản sau đây: 

Trước hết, quá trình thay đổi chữ viết trực tiếp tạo ra sự dịch chuyển ảnh hưởng của 
vùng văn hóa đến Việt Nam: từ văn hóa Trung Hoa chuyển sang văn hóa Pháp, văn hóa 
Tây phương. Ông viết: “Thực tế, chữ viết theo mẫu tự la tinh đã tách rời Việt Nam khỏi sự 
giám hộ của tiếng Hán. Thời gian đầu, thôi dùng chữ Hán tức là tách biệt với văn viết. Sau 
đó, ngay từ những năm đầu độc lập, là giai đoạn thứ hai, Việt Nam hóa tối đa từ vựng và cú 
pháp: nói một cách khác, tức là tách biệt với văn nói. Hai biến động này dĩ nhiên đã để lại 
những hệ quả cho ngày nay” (Philippe Papin, 2001, tr.77). Sự dịch chuyển từ vùng ảnh 
hưởng Trung Quốc sang vùng ảnh hưởng văn hóa Pháp, văn hóa Tây phương, khởi sự từ 
chữ viết, là điều dễ thấy, nhưng không dễ để tường tận được những thay đổi lớn lao mà nó 
có thể mang lại. 

Trong hàng nghìn năm, sống bên cạnh một gã khổng lồ văn hóa là Trung Quốc, lại 
chịu cảnh nghìn năm Bắc thuộc, không có gì phải bàn cãi về sự ảnh hưởng sâu đậm của văn 
hóa Trung Quốc lên văn hóa Việt Nam. Dấu ấn rõ nét nhất của sự ảnh hưởng ấy chính nằm 
ở ngôn ngữ, chữ viết. Dù xuyên suốt lịch sử, dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ sức phản kháng 
bền bỉ của mình đối với mưu đồ đồng hóa của đế chế phương Bắc. Theo nhà nghiên cứu 
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Nguyễn Hải Hoành, chính bởi cha ông ta, bằng ý chí, bản lĩnh và sức sáng tạo đáng kinh 
ngạc của mình, đã bảo tồn được tiếng Việt - một trong những điều kiện căn bản nhất để 
không bị đồng hóa về văn hóa. Tiếng Việt còn thì nước ta còn. Những sáng tạo ấy, đơn cử 
như cách đọc chữ Hán bằng âm tiếng Việt, hay tạo ra chữ Nôm, dù trên cơ sở chữ Hán, để 
ghi lại âm tiếng Việt, đã khiến cho mọi mưu toan xóa sổ tiếng Việt của những kẻ xâm lược 
phương Bắc hầu như bất lực (Nguyễn Hải Hoành, 2017). Nhưng, điều đó không đồng nghĩa 
với việc Trung Quốc không áp đặt được dấu ấn văn hóa của mình lên văn hóa Việt Nam. 
Cùng sử dụng hệ chữ viết tượng hình, biểu ý, ta khó có thể nói về một cuộc lột thoát hoàn 
toàn trong cách tư duy, trong tâm thức của người Việt so với người Trung Hoa. 

Kể từ khi chữ Quốc ngữ xuất hiện, tình thế đã thực sự xoay chiều. Một thứ chữ viết 
hoàn toàn mới, ghi âm chứ không ghi ý, đã đem đến một cơ hội thực sự để tạo nên bước 
ngoặt trên con đường thoát khỏi ảnh hưởng văn hóa phương Bắc của người Việt Nam. Tạo 
ra sự dịch chuyển của vùng văn hóa, khởi sự từ chữ viết, là phương cách vừa nhanh chóng, 
vừa lâu dài, vừa trực diện vừa thâm sâu. Những người Pháp sớm nhận ra điều đó. Việc thay 
thế chữ viết vào giữa thế kỷ 19 ở Việt Nam là một hành động chính trị có tác động đến văn 
học, đến giáo dục, đến xã hội. Etienne Aymonier, từng làm công sứ Pháp tại Bình Thuận, 
giám đốc trường thuộc địa, thành viên của Hội đồng Quản trị Hội Pháp-văn Liên-hiệp 
(Alliance Francaise) từng chỉ rõ: “Cuộc thống trị của Pháp không thể nào thực hiện được 
nếu không có một hình thức biểu hiện tiếng An-nam bằng những con chữ Âu Tây,... Đứng 
một bên cái công cụ cần yếu mà không hoàn toàn đó, có cách sử dụng đơn giản nhưng giới 
hạn đó, chúng ta cần phải gieo rắc vào người dân An Nam rằng cái nhu cầu hiểu biết một 
ngôn ngữ bác học, một ngôn ngữ cấp cao; việc không thể chối cãi được là sự học hỏi tiếng 
Pháp phải chính thức thay thế sự học hỏi tiếng Trung Quốc” (Nguyễn Phú Phong, 2005). 
Việc đem áp dụng một cách bắt buộc, tăng tốc, chữ Quốc ngữ của chính quyền Pháp ở 
Ðông Dương vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 nhắm mục đích chính là xóa bỏ ảnh hưởng 
lâu đời của Trung Hoa ở Việt Nam, và thay thế vào đó một ý niệm về văn minh theo kiểu 
Âu Châu. “Như vậy thì đó là một toan tính thay thế một nền văn hóa, một thế hệ, một lớp trí 
thức bút lông, bằng một nền văn hóa khác, một thế hệ khác, một lớp trí thức khác viết bằng 
bút thép” (Nguyễn Phú Phong, 2005). 

Sự thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc ngữ ở Việt Nam, theo Philippe Papin, 
tạo ra một hệ quả trực diên “liên quan đến các lối thể hiện” trong văn tự của người Việt, 
“tạo ra một cuộc cách mạng vĩ đại trong tâm thức, văn chương Việt Nam từ nay dựa trên 
nhạc tính của văn bản và tính chủ thể (“tôi” xuất hiện)” (Philippe Papin, 2001, tr.78). Đây là 
một nhận định xác đáng của Philippe Papin. Điều này được lý giải bởi những khác biệt rất 
xa giữa hệ chữ viết tượng hình (Hán - Nôm) và hệ chữ viết la tinh. Trước đây, cha ông ta đã 
từng sáng tạo ra chữ Nôm để ghi lại âm tiếng Việt, nhưng từ chữ Hán tới chữ Nôm hoàn 
toàn không tạo ra những đứt gãy, bởi cả hai loại chữ này vẫn cùng một hệ chữ tượng hình. 
Chữ Nôm có những điểm khá giống với phiên mẫu của nó là chữ Hán, trong quan hệ ngôn 
ngữ/chữ viết. Mỗi một chữ Nôm tương ứng với một đơn vị chữ viết tách biệt, một đơn vị 
ngữ nghĩa tối thiểu và một đoạn âm thanh bằng một âm tiết. Ta có thể phân biệt chữ Nôm 
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thành hai loại lớn: loại chữ đơn và loại chữ kép. Loại chữ đơn thường được vay mượn (còn 
gọi là giả tá) từ chữ Hán theo những nguyên tắc nhất định: Phiên viết theo đồng âm; phiên 
viết theo cận âm; phiên dịch trực tiếp. Còn loại chữ kép được hình thành dựa trên phép hình 
thanh hoặc phép hội ý. Như vậy, dù có diễn ra sự thay đổi về chữ viết, nhưng từ chữ Hán tới 
chữ Nôm có một mối liên hệ mật thiết, cùng là loại chữ biểu ý, mỗi chữ đều hội hàm trong 
nó những ý tưởng, triết lý sâu sắc của con người. Nhưng từ chữ Hán - Nôm chuyển sang 
chữ Quốc ngữ là một sự đổi thay khác hẳn. Chữ Quốc ngữ, tuy vẫn giữ lại âm (tiếng Việt) 
nhưng thay đổi ký hiệu (chuyển qua mẫu tự abc). Philippe Papin viết:  

“Bỏ ký hiệu là cơ bản, vì chữ nho biểu ý là yếu tố biểu đạt của ngôn thuyết, một 
hình tượng tự nó có nghĩa và từ đó bài văn hình thành. Trong một câu thơ của bộ 
truyện lớn Kim Vân Kiều, nhân vật chính, khi ngắm màn đêm, nói: “Nửa vành 
trăng khuyết, ba sao giữa trời”. Trăng khuyết chỉ một ký hiệu, ba sao chỉ một ký 
hiệu khác, và, hợp lại, phải đọc là Tâm, lại chính là tên người tình của nàng (Thúc 
Kỳ Tâm tức Thúc Sinh - LTĐ). Cách viết cho ta hiểu nghĩa câu thơ. Nếu không 
biết chữ Hán, ta không thể nào hiểu được đoạn văn này ở dạng chữ Việt hiện đại, 
bởi các chữ của mẫu tự abc triệt tiêu mọi ý nghĩa thị giác. Tất nhiên vẫn còn 
những lối chơi chữ - và trong tiếng Việt có rất nhiều - nhưng từ nay chiếm ưu thế 
là âm chứ không phải là ký hiệu, là ngôn thuyết chứ không phải là chữ viết, là tiên 
tri chứ không phải thầy bói (Philippe Papin, 2001, tr.77-78). 

Sự khác biệt ấy thực sự lớn lao. Bởi ngôn ngữ là ký hiệu của tư duy, còn chữ viết là ký 
hiệu của ngôn ngữ, nó là ký hiệu của ký hiệu. Thay đổi chữ viết từ chữ biểu ý sang chữ biểu 
âm tất yếu kéo theo sự thay đổi cả cách thức tư duy của con người. Quan điểm này của 
Philippe Papin - theo nhận định của người viết bài này - mang hàm ý về một sự chuyển biến 
tích cực. “Cuộc cách mạng vĩ đại trong tâm thức” mà ông nói đến giống như một sự cởi 
trói, một sự bung tỏa. Bởi chữ Quốc ngữ, với sự giản tiện nhưng đặc biệt hiệu quả của 
mình, có thể ghi lại mọi âm tiết của tiếng Việt, cho phép con người ta hoàn toàn được thỏa 
mãn việc ghi ký lại những vận động của tư duy, và do đó, kích thích tư duy sáng tạo. 

Tuy nhiên, cuộc cách mạng ấy, theo Philippe Papin, “đã gây những tổn hại lớn cho di 
sản văn hóa Việt Nam”. Sự “tổn hại” này được ông đề cập từ hai góc độ:  

Thứ nhất, đó là “tự cắt đứt mình với một nguồn thông tin lớn lao”. Lý giải của Philippe 
Papin, đó là bởi những di sản văn hóa đồ sộ Tây phương, ở thời điểm bấy giờ, xâm nhập 
vào Việt Nam đều thông qua quá trình chuyển ngữ sang chữ Hán. “Những tác giả lớn như 
Montesqieu, Rousseau hay Hobbes đã được biết đến ở Việt Nam hoàn toàn chẳng phải do 
trung gian nước Pháp, như người ta vẫn tưởng, nhưng, ngay từ cuối thế kỷ XIX, gián tiếp 
do các bản dịch chữ Hán. Cả những kỹ thuật ngân hàng và tài chánh hiện đại, như tín dụng, 
hối phiếu, ngân phiếu hay chiết khấu, Việt Nam cũng đã biết đến qua Trung Quốc chứ 
không phải qua nước Pháp” (Philippe Papin, 2001, tr.78).  

Thứ hai, “đoạn tuyệt với chữ Hán... lại cũng là tự cắt đứt mình với chính lịch sử của 
mình. Ngoài các nhà trí thức, ngày nay không còn ai biết thứ chữ đã dùng trong hàng bao 
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thế kỷ: bứng gốc đột ngột và trọn vẹn lịch sử, văn học và văn hóa quốc gia đã tạo nên xứ 
này chẳng phải trong một quá khứ xa vời” (Philippe Papin, 2001, tr.79). 

Đánh giá này của Philippe Papin, tuy gay gắt, nhưng chân thực, không thể phủ nhận. 
Nó chạm đến và đồng điệu với những ưu tư, trăn trở của tất thảy người dân Việt Nam, nhất 
là giới trí thức, bao hàm cả những người sống ở thời đoạn lịch sử chứng kiến sự chuyển 
giao, thay thế của chữ viết tiếng Việt lúc bấy giờ, cả những người Việt Nam đương đại. Đây 
cũng chính là tác động lớn nhất của quá trình thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc 
ngữ đến văn hóa Việt Nam. Làm rõ hơn điều này, Philippe Papin viết: “Một gián đoạn bi 
thảm: một người Việt Nam hiện nay không đọc được, trong nguyên bản, một cuốn tiểu 
thuyết thuộc thế kỷ trước, một tấm bia trong làng mình, gia phả của dòng họ mình và còn 
biết bao văn khắc nơi tiền diện và trên các cột định, chùa; lại càng không thể đọc những 
biên niên của các triều vua thuật lại lịch sử Việt Nam, hay những thi nhân lẫy lừng xứ sở đã 
sinh thành. Đó là sự mất mát khó lường” (Philippe Papin, 2001, tr.79). Những di sản văn 
hóa thâu thập được xuyên suốt hàng nghìn năm, dưới ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, 
có trọng lượng trên tương lai của xứ sở. Một trong những thành tố quan trọng của di sản đó 
là thuộc diện ngôn ngữ học, hay đúng hơn thuộc diện khái niệm mà chữ viết chỉ là một 
phương tiện truyền thông. Thôi dùng chữ Hán - Nôm, những mất mát mà ta có thể phải đối 
mặt không dễ gì định hình, nhận diện được trong chốc lát. Có lẽ, tương lai sẽ cho chúng ta 
một câu trả lời. 

Nhưng ở một chiều cạnh khác, gần như đối lập, sự thay đổi từ chữ Hán - Nôm sang 
chữ Quốc ngữ lại mở ra một điều kiện để bảo tồn tốt hơn những giá trị văn hóa truyền thống 
của dân tộc, nhất là văn hóa dân gian. Về điều này, Philippe Papin, chỉ rõ: “Vì căn cứ trên 
âm, chữ viết này đã cho phép ghi chép lại hết, kể cả văn hóa dân gian (ngạn ngữ, phương 
ngôn, ca dao và tập quán) khi xưa chẳng hề được các nho sĩ lưu tâm. Những tiếng rao hàng 
ngoài phố, tiếng lóng của các phương thợ, những truyện truyền kỳ của nền văn chương 
truyền khẩu, tất cả đề được bảo tồn” (Philippe Papin, 2001, tr.79). Đây rõ ràng là một tác 
động tích cực hiển nhiên của cuộc đổi thay này. Chữ tượng hình, do sự phức tạp của nó, hầu 
như chỉ được phổ truyền trong giới trí thức - một bộ phận chiếm tỉ lệ không hề lớn trong xã 
hội. Cái văn hóa được lưu giữ trong con chữ ấy, nhìn nhận một cách chân thực, là thứ văn 
hóa bác học, được xây dựng dựa trên rất nhiều là những điển tích, điển cố Trung Hoa, phục 
vụ cho khoa cử; một bộ phận khác là các văn bản hành chính, các ghi chép lịch sử. Nhưng 
còn một dòng chảy văn hóa khác - văn hóa dân gian, thì vẫn sống cuộc đời bất tận của nó 
dựa trên sự truyền miệng, hầu như không được các nho sĩ lưu tâm đến. Song đến khi chữ 
Quốc ngữ xuất hiện, văn hóa dân gian đã được sống bằng một nguồn sống khác, đó là được 
ký tự hóa, lưu giữ, bảo tồn. Sở dĩ có được điều này, là bởi tính tiện dụng vượt trội của chữ 
Quốc ngữ so với chữ Hán - Nôm. Vậy là, cuộc đổi thay chữ viết lại mở ra một phương cách 
bền vững cho người Việt Nam tìm về với cội nguồn văn hóa của mình. Nó còn kéo gần lại 
khoảng cách vời vợi giữa trí thức với quần chúng, giữa thành thị với nông thôn. Philippe 
Papin đã có những phân tích thực sự sâu sắc về điều này: 
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“Nhờ công cụ đó, từ những năm 30, giới trí thức bắt đầu lưu tâm đến quần chúng. 
Hai bên gặp nhau trong các phong trào xóa nạn mù chữ năm 1945, và rồi trong 
thời sơ tán tránh máy bay Mĩ oanh tạc. Chữ viết La-tinh-hóa đã có hệ quả - và có 
lẽ có mục tiêu - là hợp nhất thành phố với nông thôn và đưa đại khối nông dân 
tham gia việc nước, liên kết các tầng lớp có học thức đã đề xướng cách mạng với 
nhân dân mà họ tự nhận là phần tử. Từ nay ai cũng đều biết viết và viết ngôn ngữ 
của mình. Lần đầu tiên mở ra toàn bộ không gian xã hội. Thời ấy người ta có cảm 
thức chung một chữ viết tức là chung một định mạng. Điều này vô cùng hệ trọng, 
vì ngôn ngữ La-tinh-hóa như thế đã góp phần thu hẹp sự ngăn cách tự ngàn xưa 
giữa văn hóa dân gian và văn hóa bác học. Là yếu tố không thể chối cãi của sự 
thống nhất một không gian xã hội” (Philippe Papin, 2001, tr.79-80). 

Tuy có phần dè dặt, song Philippe Papin còn đưa ra nhận định về một tác động khác 
của quá trình thay đổi chữ viết đến văn hóa, đó là góp phần tạo nên sự thống nhất quốc gia 
cho Việt Nam. Ông viết:  

“Chính chữ viết La-tinh-hóa đã không để các đặc thù ngôn ngữ trở thành những 
phương ngữ khác hẳn nhau. Rất có thể chữ viết ấy đã chặn đứng những khuynh 
hướng ly tâm của ngôn ngữ nói. Rất có thể chữ viết ấy đã góp phần rất lớn điển 
chế hóa và, do đó, thống nhất ngôn ngữ. Khi một từ bắt đầu được viết ra và trở 
thành bất biến, ai cũng phải dùng từ ấy, các cách viết dần dần khiến chỉ có một 
phát âm. Với ngữ pháp và cú pháp cũng không khác. Văn tự, vì cầm giữ ngôn từ, 
khiến ngôn từ bất biến. Rất có thể chữ viết La-tinh-hóa đã thành công kết hợp các 
cách dùng tiếng Việt khác nhau, và như thế tăng cường sự nhất thống quốc gia 
cho Việt Nam” (Philippe Papin, 2001, tr.80). 

Theo người viết bài này, nhận định của Philippe Papin mới mẻ, thú vị và đáng tin cậy. 
Thực tiễn hôm nay cho chúng ta một kiểm chứng cho nhận định ấy. Tiếng Việt, từ Bắc và 
Nam, đã được phương ngữ hóa, tạo nên những giọng địa phương rất rõ rệt, không chỉ khác 
nhau ở cách phát âm, mà còn đôi khi, còn khác biệt cả ở từ vựng. Tuy nhiên, nhờ sự hiện 
hữu của chữ viết La-tinh-hóa, sự khác biệt ấy đã không thể dẫn đến sự phân tách hoàn toàn 
của ngôn ngữ. Người Việt ở những vùng miền khác nhau, tuy có thể gặp những khó khăn 
nhất định để nắm bắt âm tiết của nhau, nhưng vẫn hoàn toàn có thể vượt qua được để hiểu 
nhau, chỉ trên cơ sở của tiếng nói, chứ chưa nói đến việc dùng chữ viết. 

Có thể nói, những nhận định của Philippe Papin về tác động của quá trình thay đổi từ 
chữ Hán - Nôm sang chữ Quốc ngữ đến văn hóa Việt Nam là kết quả của sự hiểu biết sâu 
sắc đáng kinh ngạc từ một học giả ngoại quốc đối với chính chúng ta. Philippe Papin, bằng 
sự cẩn trọng khoa học và tư duy sắc sảo tuyệt vời của mình, đã đưa đến cho chúng ta những 
nhận định, đánh giá vừa sâu sắc, tin cậy, vừa mới mẻ, thú vị về vấn đề này.Văn hóa Việt 
Nam, kể từ khi chữ Quốc ngữ được phổ thông hóa và dần thay thế chữ Hán - Nôm, đã có 
một sự chuyển mình mạnh mẽ. Giữa bối cảnh giao thời của văn hóa Đông - Tây, chữ Quốc 
ngữ đã đến với dân tộc Việt Nam, và cha ông ta, với tư duy bén nhạy cùng tinh thần cầu thị 
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đáng nể phục của mình, đã sẵn sàng từ bỏ những gánh nặng thủ cựu để tiếp nhận nó một 
cách kịp thời. Dẫu còn nhiều điều phải ưu tư, song không thể phủ nhận rằng, những điều 
tích cực mà sự thay đổi chữ viết đem đến cho Việt Nam không dễ gì đo đếm được. 

4. Góc nhìn của Philippe Papin cũng đem đến nhiều gợi nhắc cho Việt Nam hôm nay. 
Điều ông nói đến về sự bất lực trong việc đọc hiểu, thấu cảm những văn tự cha ông để lại 
bằng chữ Hán - Nôm đang hiện diện trong không ít chúng ta. Những chữ viết trên các di 
chỉ, cổ vật quý báu, đình chùa miếu mạo, hay trong cả gia phả tổ tiên lại trở thành xa lạ với 
chính thế hệ con cháu hôm nay. Điều ấy thực đáng để chúng ta phải trăn trở.  

Không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của việc truyền bá, phổ cập chữ Quốc 
ngữ đối với Việt Nam. Đó không chỉ là tình thế của dân tộc, mà còn là đòi hỏi tất yếu của 
một nước Việt Nam muốn khẳng định độc lập, tự chủ. Nhưng cách chúng ta đối xử với 
chữ Hán - Nôm, chữ thánh hiền của cha ông, thì thực sự cần phải xem xét lại. Chúng ta, 
liệu chăng đang phạm phải những sai lầm? Chưa nói đến việc hạn hẹp trong truyền dạy 
chữ Hán - Nôm, một sai lầm dễ thấy mà chúng ta đang mắc phải, đó là đồng nhất địa 
chính trị với địa văn hóa. Điều này đã được không ít nhà nghiên cứu đề cập. Chữ Hán, 
đúng là ngõ hầu có thể khẳng định đó là một loại chữ không có cội rễ từ dân tộc Việt, 
nhưng qua hàng ngàn năm chung sống với nó, thì nó đã trở thành một phần máu thịt trong 
văn hóa Việt Nam. Xét về mặt ngôn ngữ, chữ Hán sử dụng trong tiếng Việt, được dùng để 
biểu âm, đọc với vỏ âm của người Việt, không thể nào là “sản phẩm phương Bắc” và 
cũng không nên coi Hán tự dùng trong nước là văn tự của nước ngoài. Ở khía cạnh văn 
hóa, nó như là một chỉnh thể, có ảnh hưởng, có tiếp biến và hỗn dung văn hóa. Cố dứt bỏ 
suy nghĩ ấy, cố buộc chữ Hán vào một thứ thuộc về ngoại lai để tẩy chay nó hẳn nhiên là 
một lối tư duy ấu trĩ. Đáng quan ngại hơn, chữ Hán còn “được đặt” trong bối cảnh quan 
hệ Việt Nam - Trung Quốc hiện tại, trở thành đối tượng bị bài xích, tẩy chay. Cách nhìn 
lệch lạc đánh đồng địa chính trị và địa văn hóa này kéo theo hệ quả là tâm lý tẩy chay tất 
cả những “yếu tố Tàu” trong văn hóa Việt truyền thống. Các văn từ Hán - Nôm, vì thế 
cũng bị nhìn nhận như những gì thuộc về thủ cựu, già cỗi, giáo điều, không được đánh giá 
đầy đủ những giá trị to lớn mà nó đang lưu giữ. Từ chỗ không biết (vô tri), người Việt 
hôm nay còn vô cảm với những báu vật truyền đời của cha ông. Điều đó, chẳng khác nào 
chúng ta đang đoạn tuyệt với cội rễ của chính mình. 

Giải quyết những vấn đề này, đương nhiên không phải, và không thể được thực hiện 
chỉ bởi một số ít người. Đó là một công việc ở tầm vĩ mô, cần đến sự quan tâm và quyết 
sách của nhà nước. Đó cũng không phải chỉ là việc dạy hay không dạy, mà trước hết phải là 
thay đổi tư duy, thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Trong bối cảnh hiện nay, chưa thể nói đến 
“phổ cập” trở lại chữ Hán - Nôm trong rộng rãi cộng đồng, vì nó không khả thi, và cũng 
còn phải băn khoăn về sự cần thiết. Nhưng việc tạo dựng một nhận thức xã hội đúng đắn, 
trên cơ sở tôn trọng những giá trị truyền thống, nhìn nhận công tâm về văn tự của cha ông là 
điều thực sự cần thiết. Người viết cho rằng, điều cần thực hiện ngay trước mắt, là phải tạo ra 
được một lớp dày dặn những nhà nghiên cứu Hán - Nôm, trước hết là những sinh viên 
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chuyên ngành. Từ những “hạt nhân” ấy, cầm tìm tòi, khám phá và lan tỏa tinh hoa tri thức, 
văn hóa Hán Nôm ra với cộng đồng, nhất là giới trẻ. Những bước đi lớn lao kế tiếp, có lẽ 
cần đến cái tâm, tầm, tài của những người lãnh đạo đất nước này.  
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