Xã hội học số 1 - 1985

Mùa xuân của…

81

MÙA XUÂN CỦA

TRIẾT HỌC VÀ LUẬT HỌC
VŨ KHIÊU

L.T.S. : Trong dịp đón Huân chương Lao động hạng II của Viện Triết học và của Viện Luật học,
Giáo sư Vũ Khiêu thay mặt lãnh đạo Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam đã phát biểu ý kiến, nêu lên
những thành tích và triển vọng của hai viện này.
Tạp chí trích đăng hai bài phát biểu ấy của Giáo sư Vũ Khiêu Triết học vào buổi sáng ngày 18
tháng 12 năm 1984 và Viện Luật học buổi chiều 18 tháng 12 năm 1984.
I
THÀNH TÍCH VÀ TRIỂN VỌNG CỦA VIỆN TRIẾT HỌC

Ủ

y ban Khoa học xã hội Việt Nam chia sẻ với các đồng chí niềm vui mừng trong buổi đón
nhận Huân chương hôm nay. Qua phần thưởng cao quý này, Đảng và Nhà nước đã đánh
giá chính xác những cống hiến tốt đẹp của các đồng chí từ 20 năm nay.

Là người đã từ lâu hợp tác với các đồng chí và theo dõi công việc của Viện, tôi hiểu rõ những khó
khăn, phức tạp và những cố gắng lớn lao của các đồng chí.
Con đường của triết học cũng như mọi con đường của khoa học có bao giờ bằng phẳng đâu. Đỉnh
cao của triết học bao giờ cũng là đỉnh cao của những nỗ lực phi thường của của cả rèn luyện và chiến
đấu. Tôi xin chúc mừng các đồng chí, từ 20 năm qua, đã vượt qua bao gian nan, thử thách để có những
thành quả hôm nay!
Tôi không nhắc lại những thành tích vẻ vang mà đồng chí Viện trưởng đã trình bày. Các đồng chí
có quyền tự hào chính đáng đối với quá khứ của mình. Nhưng các đồng chí cũng không khỏi lo âu
trước những nhiệm vụ lớn lao mà lịch sử đang đặt trên vai các đồng chí. Tôi nghĩ rằng, chúng ta không
chỉ say sưa với những việc đã làm được, mà còn suy nghĩ đến những việc chúng ta chưa làm được và
sẽ phải làm trong cả ba mặt nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và đạo tạo cán bộ.
20 năm chưa phải là nhiều trong quá trình xây dựng và phát triển một ngành khoa học. Tuy nhiên,
20 năm cũng không phải quá ngắn ngủi đối với sự nghiệp của một dân tộc, một tổ chức, một con
người.
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Ủy ban vui mừng thấy Viện Triết học đã phát hành một khối lượng sách báo khá lớn, đề cập tới
nhiều vấn đề thiết thực của sự nghiệp giải phóng đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Các đồng chí đã đưa triết học vào những vấn đề nóng bỏng của dân tộc, coi triết học như một võ
khí của cách mạng. Những công trình của các đồng chí đã được đánh giá tốt trong cán bọ và nhân dân.
Hoạt động của các đồng chí đã có tiếng vang nhất định ở ngoài nước. Tuy nhiên, tôi đồng ý với đồng
chí Quyền Viện trưởng và nhận thấy rằng 20 năm vẫn chưa giúp các đồng chí tọa nên những tác phẩm
có tầm cỡ. Sách báo của các đồng chí nhiều lúc vẫn còn yếu về cả nội dung nghiên cứu và hình thức
thể hiện. Mong các đồng chí sẽ những cố gắng hơn nữa. Chúc các đồng chí sớm có những công trình
xứng đáng với Đảng ta, với nhân dân ta và thời đại ta.
Các đồng chí đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, kịp thời nghiên cứu những vấn đề về thời kỳ
quá độ, về quan điểm làm chủ tập thể, về sự hình thành con người mới, về đấu tranh giai cấp và đấu
tranh giữa hai con đường, về đấu tranh tư tưởng giữa hai hệ thống thế giới, về phê phán chủ nghĩa
bành trướng Bắc Kinh. Một số đồng chí đã được điều động tham gia vào các công tác lý luận của
Trung ương Đảng. Nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều trường Đại học và trường Đảng đang hợp tác
với các đồng chí nghiên cứu nhiều vấn đề gắn liền với đường lối của Đảng. Đó là ưu điểm cần được
nên lên.
Tuy nhiên, phải nói rằng hoạt động của các đồng chí chưa đều. Tôi hoan nghênh các đồng chí đã
quan tâm nhiều đến những vấn đề của phụ nữ và xây dựng một bộ phận nghiên cứu về phụ nữ trong
Viện. Trong khi đó, các đồng chí còn để cho rất nhiều bộ phận chưa được tăng cường. Ban Duy vật
lịch sử còn quá mỏng trước hàng loạt vấn đề cấp thiết của thời kỳ quá độ. Ban Lịch sử triết học 25 năm
đã cố gắng rất nhiều, nhưng chưa ra khỏi tư thế khởi động ở điểm xuất phát. Bộ phận Chủ nghĩa vô
thân từng tồn tại cách đây 25 năm đã trở thành con số không trước rất nhiều vấn đề phức tạp của tôn
giáo và trước những hiện tượng dị đoan, mê tín đang lan tràn. Mỹ học đã được bổ sung một vài cán bộ
trẻ, nhưng người lãnh đạo của nó sau 24 năm công tác tại Viện vẫn một mình một ngựa, xông xáo trên
một trận địa ngày một bao la.
Các đồng chí trong 20 năm qua đã đạt nhiều kết quả trong công tác đào tạo cán bộ. Các đồng chí đã
tham gia giảng dạy tại Viện Triết học và tại các trường của Đảng và Nhà nước. Các đồng chí đã góp
phần xây dựng một đội ngũ cán bộ triết học rộng lớn, không chỉ cho Viện Triết học, mà còn cho toàn
quốc. Rất nhiều cán bộ xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn đã từ Viện của các đồng chí ra đi và hiện
đang đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nếu không tính đến hàng trăm
cán bộ ấy thì chưa thấy hết những thành tích đào tạo của các đồng chí. Tuy nhiên, sau 20 năm, trong
hàng ngũ của các đồng chí vẫn chưa nổi lên những nhà triết học thật sự xuất sắc, chưa đạt tới một đội
ngũ triết học uyên thêm về lý luận, sắc bén về chính trị, đi vào những vấn đề lớn mà thời đại đang đặt
ra đối với tương lai của dân tộc và vận mệnh của cả loài người.
Gần đây, Viện được bổ sung một đội ngũ cán bộ trẻ tuổi được học tập có hệ thống về triết học. Đó
là những hứa hẹn tốt đẹp về đội ngũ triết học sau này. Tôi hy vọng rằng, việc dìu dắt những cán bộ đó
trong nghiên cứu lý luận cũng như trong
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hoạt động thực tiễn sẽ giúp họ nhanh chóng trưởng thành để sớm đảm đương những nhiệm vụ ngày
một to lớn và phong phú của Viện.
*

*

*

Sau 20 năm công tác, bên cạnh những thành công to lớn, các đồng chí không khỏi có những thiếu
sót nhất định. Tuy nhiên, những thiếu sót ấy vẫn không làm giảm bới ý nghĩa của ngày hôm nay, ngày
khéo lại một trang lịch sử và ngày mở ra một thời kỳ mới còn tốt đẹp hơn nữa của ngành triết học.
Thành tựu của các đồng chí gắn liền với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, với sự lãnh đạo của
Ủy ban, với sợ hợp tác của đông đảo đồng nghiệp ở ngoài Viện, nhưng trước hết phải nói đến công lao
của các đồng chí lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Viện.
Thành tích của các đồng chí cũng gắn liền với sự hợp tác anh em với các nước xã hội chủ nghĩa,
trước hết là với Liên Xô vĩ đại. Tôi vui mừng chào đòn ở đây hay sứ giả của giới khoa học Liên Xô đã
sang hợp tác với Viện Liên Xô đã có mặt trong buổi lễ hôm nay.
Hai mươi năm quan. Hai mươi năm nữa, Viện Triết học sẽ lại đón những Huân chương còn cao
quý hơn nữa.
Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện, đội ngũ trẻ tuổi của Viện hôm nay lúc đó sẽ lại đọc báo cáo nên
lên những thành tích còn rực rỡ hơn nữa của một Viện Triết học lớn mạnh với một đội ngũ triết học
xuất sắc, đáp ứng yêu cầu của thiên niên kỷ thứ III của loài người.
Ngày ấy, những các bạn trẻ của chúng ta hãy đừng quên nhắc lại những thành tích hôm nay coi như
những viên gạch đầu tiên đặt cho lâu đài Triết học của các bạn ấy!

II
THÀNH TÍCH VÀ TRIỂN VỌNG CỦA VIỆN LUẬT HỌC
Hôm nay, Viện Luật học đón nhận Huân chương cao quý của Nhà nước, lại được chính đồng chí
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đích thân đến trao tặng cho những lời căn dặn quý báu.
Chúng tôi coi vinh dự lớn lao ngày của Viện Luật học cũng là vinh dự chung của Ủy ban khoa học
xã hội Việt Nam vốn được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm dìu dắt và
cổ vũ.
Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam vui mừng nhận thấy những thành tích của Viện Luật học đã
được Nhà nước đánh giá chính xác và khen thưởng kịp thời.
Đảng ta đặt vấn đề nghiên cứu luật pháp như một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của khoa học xã hội.
Đúng như đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước vừa nói, đó là một công việc rất mới mẻ, nhưng
lại cực kỳ khó khăn.
Khó khăn ấy có nguồn gốc lịch sử và xã hội nhất định.
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Nước ta vốn là một nước nông nghiệp, trải qua hàng ngàn năm, được xây dựng trên cơ sở của một
nền sản xuất nhỏ. Nhiều bộ luật như Hồng Đức, Gia Long đã từng tồn tại. Nhưng giai cấp thống trị đã
không dựa bao nhiêu vào luật pháp, mà lại xuất phát từ những ý định chủ quan và độc đoán của họ. Lễ
nghi, phép vua, lệ làng luôn luôn được vin vào để tùy tiện trói buộc người dân. Người dân không trông
đợi gì được ở luật pháp. Pháp luật có tồn tại chăng nữa cũng chỉ là một thứ trang trí, che đậy cho cái
mà Mác thường gọi là “chủ nghĩa chuyên chế phương Đông” mà thôi. Kế thừa di sản này của quá khứ,
Đảng và Nhà nước ta không phải dễ dàng giáo dục ý thức về luật pháp cho toàn thể nhân dân.
Chế độ thực dân đã ban hành nhiều bộ luật dân sự và hình sự, vừa duy trì những tàn tích thống trị
kiểu mới phong kiến, vừa cai trị trên cơ sở một thứ luật pháp kiểu thực dân của nó. Luật pháp ấy đã
không đảm bảo sự công bằng xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân, mà chỉ là phương tiện hợp
pháp trật từ tàn bạo của chế độ thực dân. Nhân dân không thể coi luật pháp ấy là của mình và từ trong
tiềm thức đã chống lại nó. Đạo đức của nhân dân đối lập với luật pháp của Nhà nước thực dân và
phong kiến. Vi phạm luật pháp trong hoàn cảnh ấy không phải lúc nào cũng đáng chê trách. Với di sản
này của quá khứ, Đảng và Nhà nước ta cũng không phải dễ dàng xây dựng trong nhân dân ta một tập
quán mới là: sống và làm việc theo luật pháp.
Cách mạng thành công, Đảng ta đứng trước nhiệm vụ xây dựng toàn bộ đất nước trên mọi lĩnh vực,
trong đó có vấn đề nghiên cứu luật học và xây dựng luật pháp mới. Chúng ta không kế thừa được bao
nhiêu đối với luật pháp phong kiến và thực dân, mà ngược lại, chỉ trên cơ sở xóa bỏ về căn bản pháp
luật cũ mà ta xây dựng pháp luật mới. Vì thế, nghiên cứu luật học là một sự nghiệp hoàn toàn mới mẻ.
Nó đòi hỏi một trình độ kiến thức uyên bác và chế độ tinh thần làm việc thật sáng tạo. Xuất phát từ bản
chất của chế độ mới là chế độ làm chủ tập thể, các nhà luật học Việt Nam phải vận dụng đúng đắn đặc
điểm của xã hội ta để góp phần xây dựng một hiến pháp hoàn toàn mới và những bộ luật hoàn toàn ,ới.
Các nhà luật học Việt Nam còn phải góp phần nghiên cứu những vấn đề lý luận phục vụ cho việc quản
lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, đồng thời nêu lên những điều kiện bảo đảm hiệu lực pháp
chế và phát triển ý thức pháp luật trong nhân dân.
Viện Luật học Việt Nam đã ra đời trước yêu cầu lịch sử cấp bách này.
*

*

*

Tôi không nhắc lại những thành tích vẻ vang của Viện Luật học mà đồng chí Viện trưởng đã trình
bày trong bản báo cáo của mình. Tôi xin phép chỉ nên lên một vài nhận xét về những việc làm không
chỉ có ý nghĩa đối với Viện Luật học, mà còn là những kinh nghiệm quý báu đối với các đơn vị khác
thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam.
1. Mở đầu, Viện chỉ bao gồm một vài cán bộ hành chính và thư viện là người ở trong biên chế. Lúc
đó, toàn bộ lãnh đạo Viện, các trưởng phó ban chuyên môn cùng đội ngũ cán bộ nghiên cứu đều là
những người ở trong Viện. Chúng tôi vui mừng gặp lại đây những cộng tác viên lỗi lạc ấy của Viện
Luật học đã suốt mấy chục năm nay gắn bó với Viện và cùng Viện tạo nên những thành tích hôm nay.
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Từ cơ sở yếu ớt ban đầu, ngày nay các đồng chí đã xây dựng thành một Viện bề thế, gồm đông đảo
giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, cùng nhiều cán bộ được đào tạo có hệ thống ở trong nước và
ngoài nước. Đó là một thành tích to lớn mà Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam ghi nhận ở Viện Luật
học.
2. Về mặt nghiên cứu, Viện Luật học đã nổi bật tinh thần bám sát đường lối và chính sách của
Đảng. Các Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV và lần thứ V cùng các Nghị quyết của các Hội nghị của
Đảng đều được Viện Luận học tiếp thu nhanh chóng và giới thiệu qua hàng loạt sách, tạp chí và các
bài báo được liên tục xuất bản và phát hành.
Viện đã kịp thời xuất bản cuốn sách Hiến pháp xã hội chủ nghĩa, vừa trực tiếp phục vụ cho việc
soạn thảo Hiến pháp, vừa chuẩn bị cho nhân dân tinh thần tiếp thu Hiến pháp.
Những ngày lễ lớn cùng những sự kiện lịch sử hằng năm đều được Viện coi như những dịp thuận
tiện để giới thiệu lý luận và lịch sử về Nhà nước và pháp luật.
Đặc biệt, trong năm vừa qua, Viện Luật học với một tinh thần rất tích cực đã hợp tác chặt chẽ với
Viện Mác – Lênin và Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu một đề tài rất quan trọng của Nhà nước. Đó
là đề tài về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà nước quản lý. Nhiều cuộc điều
tra đã được tiến hành ở các địa phương và nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức, bước đầu đem lại
những kết quả đáng khích lệ.
3. Trong tình hình ngành luật học đang được gấp rút xây dựng và phát triển trong lúc đội ngũ luật
gia còn quá ít so với yêu cầu cấp thiết của xã hội ta, Viện Luật học đã tham gia tổ chức và chỉ đạo
Khoa Luật tại Trường Đại học Tổng hợp, và khẩn trương nhất. Viện Luật học đang chuẩn bị thành lập
Ban nghiên cứu sinh nhằm tích cực đào tạo những phó tiến sĩ luật học trong nước. Đó là một phương
hướng đúng đắn mà Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam đang tích cực ủng hộ.
4. Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, Viện Luật học đã tranh thủ được sự giúp đỡ của các
ngành, các bộ, các địa phương, được đông đảo cộng tác viên trong nước hợp tác nghiên cứu. Sự có mặt
của đông đảo cán bộ ưu tú ấy trong buổi lễ hôm nay đã nói lên sự tín nhiệm đối với Viện Luật học
không chỉ từ phía Ủy ban chúng tôi, mà còn ở đông đảo các nhà nghiên cứu luật học ở trong nước.
Trên phạm vi quốc tế, Viện Luật học đã tham gia nhiều công trình nghiên cứu và nhiều hội nghị
quốc tế. Sự hợp tác đó đã đem lại cho các đồng chí lãnh đạo Viện Luật học cái nhìn nhạy bén đối với
những vấn đề luật học cũng như các vấn đề tổ chức Nhà nước va pháp luật đang được đặt ra cho thế
giới hôm nay và cho nhân loại ngày mai. Từ những suy nghĩ đúng đắn của mình, Viện Luật học đã đệ
trình Ủy ban những phương hướng công tác có ý nghĩa chiến lược về cả ba mặt: nghiên cứu khoa học,
tổ chức bộ máy và đào tạo cán bộ. Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam về căn bản tán thành phương
hướng đó và sẽ cố gắng tạo điều kiện cho Viện Luật học từng bước thực hiện những ý đồ tốt đẹp của
mình.
Hôm nay, vui mừng trước những thành tựu đã đạt được, Viện Luật học bày tỏ lòng biết ơn đối với
Đảng và Nhà nước, đối với lãnh đạo của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, đối với đông đảo cộng tác
viên luật học trong nước.
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Trong dịp này, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam cũng cần nhấn mạnh sự cố gắng chung của tập
thể cán bộ, công nhân viên Viện Luật học. Viện Luật học đã tập hợp trong tổ chức của mình một đội
ngũ cán bộ với nhiều thành phần khác nhau, tạo nên những quan hệ hết sức phong phú giữa già và trẻ,
giữa lâu năm trong nghề và còn đang tập sự, giữa đào tạo trong nước và đào tạo ngoài nước, giữa cán
bộ trong Đảng và cán bộ ngoài Đảng. Làm sao tránh được ngay ban đầu nhưng trục trặc nhất định, do
chưa kịp hiểu biết và thông cảm lẫn nhau! Các đồng chí đã sớm khắc phục tình trạng khách quan này
để phát huy sức mạnh của tập thể và khả năng của mỗi người.
Các đồng chí có một Viện trưởng lão thành về cả kiến thức và kinh nghiệm.
Các đồng chí có những Viện phó hăng say và đầy triển vọng.
Các ngành chí có một đội ngũ khoa học rất trẻ và đang vươn lên nhanh chống trong ngành khoa
học quan trọng này.
Chỉ cần một sự phối hợp nhịp nhàng giữa giữa lực lượng ấy, các đồng chí nhất định sẽ tạo nên một
bản giao hưởng hoàn chỉnh cho sự phát triển rất tốt đẹp của một Viện Luật học.
Với tinh thần trên, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam chờ đón thành công lớn hơn nữa của các
đồng chí.
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