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TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ

VẤN ĐỀ TÌM HIỂU CƠ CẤU XÃ HỘI CỦA
GIỚI TRÍ THỨC Ở CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
LÊ PHƯỢNG

Vị trí và vai trò của tầng lớp trí thức trong đời sống xã hội đã được các nhà khoa học của các nước
xã hội chủ nghĩa khẳng định tại Đại hội về các khoa học xã hội thế giới lần thứ VIII. Trong những điều
kiện của chủ nghĩa xã hội, tầng lớp trí thức là một bộ phận không thể tách rời của xã hội xã hội chủ
nghĩa. Tri thức là một tập đoàn những người lao động, mà đặc điểm là “lao động trí óc với trình độ
chuyên môn cao”.
Có một vấn đề nêu ra là, giữa tầng lớp trí thức trong xã hội tư sản và tầng lớp trí thức trong xã hội
xã hội chủ nghĩa có gì khác biệt không?
Xét về mặt lịch sử thi tri thức xuất hiện cùng với sự phân công lao động thành lao động chân tay và
lao động trí óc.
Mác đã nhấn mạnh rằng: “Sự phân công lao động chỉ thực sự là sự phân công kể từ khi xuất hiện
sự phân công thành lao động chân tay và lao động tri óc” ( 1 ). Chính sự phân công lao động này đã dẫn
đến những khác biệt xã hội cơ bản trong vị trí và vai trò xã hội của các tập đoàn xã hội này. Trong điều
kiện của xã hội có giai cấp đối kháng, sự phát triển của phân công lao động giữa lao động sản xuất vật
chất và hoạt động tinh thần đưa đến kết quả là các giai cấp của người lao động sản xuất trực tiếp thì
chủ yếu lao động chân tay, trong khi các hoạt động chủ yếu về trí óc thì tập trung vào một tầng lớp xã
hội đặc biệt tách khỏi những thành phần trên. Đường ranh giới giữa lao động chân tay và lao động trí
óc luôn luôn chạy theo các ranh giới giai cấp: các giai cấp bị bóc lột và bị thống trị không những
không được sử dụng mà còn không được làm các công việc lao động trí óc. Do chức năng của lao động
trí óc trong quá trình tái sản xuất các hình thái xã hội đối kháng, người lao động trí óc (trí thức) đều
gắn với giai cấp thống trị. Như vậy, sự phân biệt giữa lao động chân tay và lao động trí óc mang dấu ấn
của sự đối kháng của các quan hệ giai cấp.
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc điểm chung của tầng lớp trí thức là những người xuất thân từ
nhân dân lao động và phục vụ quyền lợi cho những người lao động.
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Mục đích của trí thức trong chế độ xã hội chủ nghĩa là phục vụ nhân dân, phục vụ bản thân mình, và
cùng với công nhân nông dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Họ là những người
tiến bộ và luôn luôn đấu tranh cho sự tiến bộ của xã hội. Vai trò và vị trí mới của họ dược khẳng định
trong các văn kiện của các Đảng anh em. “Nằm trong khối liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân
và nông dân tập thể, trí thức đã đóng một phần ngày càng tăng vào sự nghiệp phát triển về một mặt của
xã hội xã hội chủ nghĩa. Đặc điểm trong cơ cấu xã hội của trí thức là họ chủ yếu xuất thân từ giai cấp
công nhân và nông dân tập thể. Thông qua nguồn gốc và hoạt động của mình, trí thức trong xã hội xã
hội chủ nghĩa gắn chặt với tất cả nhân dân lao động khác. Để tăng cường theo chiều sâu trên sản xuất
xã hội, giữa công nhân và viên chức, kỹ thuật viên, kỹ sư, cán bộ kinh tế, nông dân tập thể, kỹ sư nông
học đã hình thành các hình thức công tác mốc” ( 1 ).
Khối thống nhất nội tại chính trị - xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa quyết định cả bộ mặt xã hội
của tầng lớp trí thức: trí thức không còn có những lợi ích đặc biệt đối lập với lợi ích của giai cấp công
nhân và nông dân tập thể. Về mặt tư tưởng và chính trị, tầng lớp trí thức hoàn toàn đứng trên lập
trường của giai cấp công nhân, tức là của lực lượng lãnh đạo xã hội chúng ta. Chính vì những đặc điểm
khác nhau trên đây, cho nên các nhà xã hội học đã cương quyết bác bỏ những mưu toan của các nhà xã
hội học tư sản dùng một thước đo chung cho việc phân tích tầng lớp trí thức trong các nước ở hai hệ
thống xã hội khác nhau ( 2 ).
Cáo nhà xã hội học mácxit ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã phê phán những luận
điểm trong báo cáo của nhà xã hội học danh tiếng người Mỹ S.M. Lípsép vì chống lại quan điểm chức
năng phương diện đối với vấn đề trí thức, chống lại những việc gán ghép cho tầng lớp trí thức vai trò
đặc biệt của “người xây dựng xã hội”... Tất cả những luận điểm này đều mang tính chất hết sức trừu
tượng và hoàn toàn coi thường bản chất xã hội thực tế của tầng lớp tri thức. Ngoài ra, nó còn là sự
tuyên truyền nhằm làm suy yếu khối liên minh của trí thức trong xã hội xã hội chủ nghĩa với giai cấp
công nhân và các khối quần chúng nhân dân lao động khác, cũng như làm suy yếu khối thống nhất
chính trị - xã hội của nhân dân lao động các nước - xã hội chủ nghĩa.

*
*

*

Trong những năm qua, Liên Xô, Bungari, Hunggari, Ba Lan và các nước xã hội chủ nghĩa khác rất
quan tâm đến những vấn đề về cơ cấu xã hội nói chung và cơ cấu giai cấp - xã hội nói riêng. Là một
trong ba bộ phận cơ bản hợp thành trong cơ cấu xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa, tầng lớp trí thức đã
thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới. Các nhà xã hội học mácxít đã bàn về
những vấn đề lý luận, phương pháp luận của cơ cấu trí thức. Vấn đề đầu tiên được đặt ra và tranh luận
sôi nổi là việc xác định, nói cách khác và định nghĩa
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về trí thức. Riêng ở Tiệp Khắc đã có tới 60 định nghĩa khác nhau. Nói chung, tất cả các định nghĩa đều
xoay quanh định nghĩa của Lênin về trí thức từ đầu thề kỷ XX: “Tầng lớp trí thức là một nhóm người
có trình độ và chuyên môn làm việc bằng trí óc” ( 4 ). Và cho đến bây giờ, định nghĩa này đã không còn
dừng lại ở chỗ “là một nhóm những người làm những công việc trí óc”. Điều đó được các nhà khoa
học lý giải bằng sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và sự xích lại gần nhau giữa các tầng lớp trong
xã hội đặc, biệt giữa công nhân và trí thức. Bởi vì, hiện tại, trong đội ngũ những công nhân lành nghề
đang được “trí thức hóa”.
Trong thực tế đã hòi ở các nước xã hội chủ nghĩa phát triển, chính trong bản thân lao động trí óc
cũng còn có những khác biệt xã hội. Sau khi phân tích, phân nhóm xã hội ngay trong trí thức, cuối
cùng định nghĩa về trí thức đã được nâng cao lên là “nhóm xã hội được chuyên môn hóa cao và đảm
bảo giá trị tinh thần cho xã hội”.
Một vấn đề trung tâm của các công trình nghiên cứu về trí thức ở các nước xã hội chủ nghĩa là tính
cơ động và sự tái sản xuất xã hội của tầng lớp này. Qua những chỉ báo của điều tra thực nghiệm đã cho
thấy được những biến đổi lớn, sâu sắc, cơ bản trong cơ cấu xã hội của trí thức (như đã nói ở phần trên).
Nghiên cứu tri thức theo sự phân bố khu vực là một vấn đề hết sức quan trọng. Mục đích của nó là
thấy được sự bất hợp lý của sự phân bố để có sự điều chỉnh và cân đối, ví dụ trí thức ở nông thôn và
thành thị. Ngoài ra, những biến đổi trong cơ cấu ngành nghề của trí thức cũng là vấn đề đáng quan tâm
của các nhà xã hội học ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Tóm lại, trong những năm gần đây, các nhà khoa học ở các nước xã hội chủ nghĩa đã nghiên cứu
một cách chi tiết và mọi mặt những nét khác nhau về bộ mặt xã hội của tầng lớp trí thức: cơ cấu nghề
nghiệp xã hội nội tại của nó và những chiều hướng biến đổi của nó trong những điều kiện của cách
mạng khoa học - kỹ thuật, những nguồn bổ sung xã hội cho tầng lớp trí thức. Họ phê phán mạnh mẽ
những quan điểm khác nhau của thuyết “hội tụ”, thuyết “hậu công nghiệp”, “kỹ trị”... Đó là những
quan điểm hạ thấp vai trò của giai cấp công nhân, xóa nhòa ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội và chủ
nghĩa tư bản. Đó là những quan điểm mê hoặc người trí thức trước sự nghiệp cách mạng xã hội chủ
nghĩa và tương lai của nhân loại. Các nhà xã hội học mácxít nêu lên tác động to lớn của cách mạng xã
hội chủ nghĩa và cách mạng khoa học - kỹ thuật đối với tầng lớp trí thức cũng như với các tập đoàn xã
hội khác. Những tác động thông qua các chế độ xã hội khác nhau đang tạo ra những biến đổi khác
nhau ở các tầng lớp trí thức khác nhau. Những xu hướng tất yếu của thời đại đang hướng họ vào con
đường của hòa bình và chủ nghĩa xã hội.
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