Xã hội học, số 3,4 - 1988

CON NGƯỜI VỚI VĂN HÓA VÀ KỸ THUẬT
S.LOSAKOVA – N. KRYLOVA
TỪ ngày 22 - 24 tháng hai năm 1988 ở Moskva đã diễn ra hội nghị toàn Liên bang “Những vấn đề nghiên
cứu phức hợp về con người: do Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô và Liên hiệp các hội khoá học và kỹ sư
Liên Xô tổ chức. Tham gia hội nghị có hơn 800 chuyên gia - các nhà triết học, tâm lý học, xã hội học, kinh
tế.học, sử học, sư phạm, y tế, sinh vật. Trong số những người tham gia hội nghị có cả các nhà văn, các nhà hoạt
động động văn hóa và nghệ thuật, các cán bộ Đảng và Nhà nước, các đại biểu của các phương tiện thông tin đại
chúng.
Chủ đề của hội nghị 1988 dường như đã được liên kết bằng các câu hỏi : “Nhân danh các gì cần phải có
nghiên cứu phức hợp con người? Liệu có thể có một khoa học thống nhất về con người hay không ?”.
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu cuộc tranh luận tại một trong các tiểu ban trung tâm của hội nghị người, văn hóa, kỹ thuật”.
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Trong những thời đại lịch sử khác nhau, những “bộ phận” này khác của văn hóa đã được đưa lên tuyến
trước; còn ngày nay, trong điều kiện của cách mạng khoa học kỹ thuật - khoa học ngày càng quyết định nhiều
hơn sự phát triển của văn hóa. Tác động qua lại của nó với các lĩnh vực còn lại của văn hóa là một vấn đề phức
tạp. Các ý định tư duy vấn đề đó dưới góc độ đời sống con người đã hợp thành nội dung của các báo cáo và
tham luận tai tiểu ban. Trong khung cảnh đó đã diễn ra cuộc tranh luận về khả năng xây dựng môn khoa học
thống nhất về con người.
Có nhiều nhà khoa học nghiêng về phía nhìn nhận con người như là đối tượng của một khoa học thống nhất.
Tuy nhiên thực tế là, như nhận xét tại tiểu ban, chúng ta tạm thời mới chỉ có một bức tranh phác thảo các nghiên
cứu con người trong khuôn khổ các khoa học cụ thể , và bức tranh này còn xa mãi trọn vẹn. V.Lektorski nhấn
mạnh : Khi khoa học quan tâm trực tiếp đến con người, thì nó động chạm đến đối tượng hoàn toàn không giống
với đối lượng truyền thống : con người là “đối tượng” có ý thức, và điều này có nghĩa rằng không thế nào cư
xử với con người như với các đối tượng nghiên cứu khoa học khác. Cần phải có một hệ chuẩn mực mới định ra
những giới hạn cho việc áp dụng các phương pháp khoa học vào việc nghiên cứu con người. Còn khả năng xây
dựng một khoa học thống nhất về con người thì trên bước đường của nó có những sự phức tạp về nhận thức
luận và phương pháp luận mà việc giải quyết chúng, theo lời báo cáo viên, cần phải viện tới triết học.
Luận đề về tính hạn chế của khoa học áp dụng vào việc nghiên cứu đối tượng “con người” đã được Viện sĩ
thông tấn Viện Hàn lâm khoa học liên Xô V. Stepin ủng hộ. Nếu chỉ nhờ vào khoa học, ông nhấn mạnh, chúng
ta không thể giải quyết vấn đề đó. Sự phát triển tổng thể văn hóa đóng vai trò chủ đạo ở đây.
Sự tiếp cận của khoa học đến hệ vấn đề con người đang đặt ra trước kiến thức cụ thể một loạt những vấn
đề một có liên quan tới tính đặc thù của bản thân hiện tượng con người, với việc con người là do tượng đặc biệt
có khả năng tập tính ( 1 ). Trong khung cảnh có, các nghiên cứu con người luôn luôn được chuẩn bị bằng sự phân
tích Ý nghĩa, là cái có liên quan với một số các thủ tục nhân đạo đặc thù với sự lĩnh hội nói riêng. Về điểm này
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Từ gốc Hy lạp: Ethoslogy – một trong những hướng nghiên cứu cách ứng xử của động vật chủ yếu cấu thành và sự tiến
hóa được bảo đảm bằng di truyền.
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đã được nói tới trong báo cáo của V. Ivanov, người đã tiến hành áp dụng cách tiếp cận ký hiệu học thần kinh ( 2 )
vào việc nghiên cứu các hệ thống ký hiệu trong các dạng nghệ thuật khác nhau: Ông nhận xét rằngtrong hệ
thống thần kinh trung ương của người có tồn tại sự phân công chức năng của một số hệ thống một trong số đó
tiến hành phân tích là tổng hợp các ký hiệu và trình tự thông tin được tiếp nhận.
V. Megiuev nêu lên vấn đề trung tâm, theo quan điểm của ông : liệu một khoa học thống nhất vì con người
nó phù hợp với cách tổ chức đời sống xã hội đang giả định (chứ không phải bác bỏ) sự tồn tại của nhân cách độc
đáo và không lặp lại không ? Các lập luận của tác giả không đi từ sự phân tích chức năng văn hoá của khoa học
để tiến tới làm sáng tỏ tính đặc thù nhận thức của nó mà là từ sự phân tích có tính chất nhận thức luận về khoa
học tiến tới giải thích vai trò xã hội và văn hóa đặc biệt của nó. Con người, V.Megiuev nhấn mạnh, trước hết là
đối tượng của sự nhận thức triết học. Xét từ quan điểm triết học thì vấn đề chủ yếu trên bước đường tạo ra một
khoa học phức hợp nhất về con người là ở chỗ khó vạch ra được các ranh giới cho đối tượng của môn khoa học
này. Báo cáo viên đã nói lên những e ngại xác đáng về cái khả năng “đánh mất” chính con người trên bước
đường nghiên cứu phức hợp về con người. Bởi lé con người là một thực thể tự kiến tạo, tự phát triển, tự giả định
là do vậy là một thực thể chưa hoàn chỉnh, tức là một đối tượng xét về bản chất của nó là mở và vô tận. Vậy liệu
khoa học chỉ với cái sức mạnh của mình có xoay xở nổi với đối tượng như vậy hay không ? Có lé hơn cả là
không.
Tình trạng không có các ranh giới thực nghiệm trong sự phát triển của con người là khó khăn bản của việc
nghiên cứu khoa học về đối tượng này (con người - một thực thể chưa kinh qua hết toàn bộ tiểu sử của mình, nó
mang tính lịch sử có một bản chất tuyệt đối siêu hình nào đó, cần được nghiên cứu). Trong các ý định xây dựng
môn khoa học về con người, vai trò chủ đạo phải thuộc triết học. Chính nhà triết học phải trả lời câu hỏi về việc
con người được gia nhập vào trong thế giới như thế nào. Trong báo cáo V. Megiuev có nhận xét rằng con người
không đơn giản là một bộ phận của thế giới mà là một bộ phận đặc thù của nó, và mối tương quan giữa bộ phận
và toàn thể áp dụng vào con người có dạng đặc biệt : con người là một bộ phận ngang bằng với toàn thể. Con
người gắn bó với thế giới bằng thực tiễn, do vậy nó ngang bằng với chính cái mà bản thân nó làm ra từ chính
mình trong khi không có khả năng vượt ra khỏi khuôn khổ của sự tự giả định. Nếu như con người tự làm bản
thân mình thành cái “đinh ốc” thì khoa học về con người sẽ là khoa học về cái “đinh ốc”. Do khoa học suy cho
cùng cho có thể ghi nhận kết quả của sự tự phát triển có tính chất người, cho nên ở dây có tính hạn chế về
nguyên tắc của nó. Nếu khác đi thì có quan hệ với đối tượng tưởng tượng.
Để kết luận, V Megiuev nêu lên giả định rằng bản thân nhu cầu có khoa học về con người nảy sinh từ sự
hài lòng lớn lao của chúng ta đối với chính bản thân mình. Mọi kiến thức về con người đều là kiến thức phê
phán đối với tình trạng hiện có của chúng ta – và đó là trường hoạt động rộng lớn cho các nhà triết học
Tại tiểu ban đã thảo luận vấn đề đời sống con người trong văn hóa. Báo cáo trọng tâm là của V. Bibler,
về thực chất đã trình bày cách tiếp cận văn hóa học đối với vấn đề. Con người, theo báo cáo viên, là chủ thể của
văn hóa và sống trong hình thái văn hóa coi như là toàn thể hoạt động của con người. Nó là một cá nhân độc
nhất nhưng đồng thời lại có đặc trưng phổ biến. Không thể thiếu được con người bên ngoài những tính quy
định, mặc dù có thể gọi tên nó. Vấn đề nảy sinh ra ở đây là sự cần thiết phải hiểu cá thể như cái phổ biến. Triết
học là hình thức hiểu con người như một thực thể tự quy định, điều đó có nghĩa là nghiên cứu về con người
được khép vào trong lĩnh vực triết học văn hóa.
Văn hóa, V. Bibler nhận xét, là cơ sở phổ biến của hoạt động mà trong đó toàn bộ thế giới, toàn bộ đời
sống con người chính là những hình thức tự biến đổi của nó. Triết học, nghệ thuật, khoa học, đạo đức, tôn giáo,
vv... chính là sự cụ thể hóa những hình thức đó, tất cả chúng tập trung vào điểm tự quy định trực tiếp cách xử sự
có tính người và cuộc đời con người.
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Từ gốc Hy lạp: Sêmiotike – học thuyết về các ký hiệu, tên gọi chung của phức hợp các lý luận khoa học nghiên cứu các
tính chất khác nhau của các hệ thống ký hiệu
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Văn hóa cho phép con người giao tiếp với người khác thông qua tác phẩm “văn bản”. Một mặt, văn bản
dường như là hình thức “bị đông lạnh” của giao tiếp, nhưng mặt khác trong văn bản người sáng tạo khách thể
hỏi tính không lắc lại của mình, để lại sau mình hình chiếu thực sự của tinh thần, cho phép người ta giao tiếp với
nhau xuyên qua thời gian.
Về mối quan hệ qua lại giữa khoa học và triết học áp dụng vào nghiên cứu con người đã được E.
Mantrur nối tới trong tham luận của mình. Nhiệm vụ triết học, theo ý kiến bà là ở chỗ làm sáng tỏ các khuôn
mẫu đã được hình thành trong ý thức xã hội. Chẳng hạn như tính tập trung về mặt giá trị của khoa học xác định
đến mức độ nào. Sự liên kết của khoa học với các giá trị con người (đạo đức, xã hội) là công việc không đơn
giản. Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu trên cơ sở này lại cho rằng khoa học trùng lặp về mặt giá trị.
Những suy tư về con người và văn hóa tại cuộc họp tiểu ban đã diễn ra theo một số hướng. Chẳng hạn,
trong khuôn khổ của một trong số đó thỏa thuận vấn đề quan hệ qua lại giữa con người và văn hóa từ quan điểm
triết học. Có nhận xét rằng ngay từ khi khởi đầu thế kỷ của chúng ta đã diễn ra quá trình hủy hoại các khuôn
mẫu truyền thống của tính quy định về mặt xã hội. Thúc đẩy điều này là chiến tranh thế giới, các cuộc cách
mạng, sự xuất hiện các hệ thống cưỡng chế đồ sộ. Cuộc sống dường như đã “đứt” con người ra khỏi những điều
kiện tồn tại quen thuộc, ném vào các chiến hào, các hầm giam của các trại tập trung, vào đám đông những người
tị nạn và lưu vong. Kết quả là những khuôn mẫu chặt chẽ trực tiếp của quy định bị giũ bỏ từ bên ngoài. Đã phát
hiện ra rằng bản thân con người, tự bên trong mình, phải xây dựng lại hệ thống các mối liên hệ người của mình
– tình bạn, tình yêu v.v... chỉ nhờ vào đó mới có thể sống được. Như vậy con người rơi vào tình huống hai mặt:
một mặt, nó đối diện với sự tự do lựa chọn, tự giả định, song mặt khác, rơi vào tình trạng cô độc hiện sinh.
Trên bình diện triết học – văn hóa, tình hình cũng hết sức không bình thương. Nhờ các phương tiện
truyền thống đại chúng, thế giới hiện đại hết sức năng động và uyển chuyển về mặt văn hóa. Những dàn cảnh
văn hóa, giá trị hết sức khác nhau – phương Tây và phương Đông, châu Âu, châu Phi, và châu Mỹ latinh, cổ đại
và trung cổ, v.v.. đang xâm nhập lẫn nhau không thu xếp được trong mô hình quen thuộc của Hêghen về sự “lọc
bỏ”. Chúng đồng thời cùng tồn tại, tác động qua lại với nhau, trong chúng xen kẽ những quy định phổ biến của
thế giới khả dĩ vô tận. Con người hóa ra đứng giữa những cái đó vì không một cái nào trong những dàn cảnh ấy
ví dụ như của đạo đức cổ đại, triết học cổ đại, tư duy cổ đại (cũng như trung cổ, phương Tây, phương Đông) lại
tỏ ra ưu việt hơn. Tất cả chúng tồn tại trong một cuộc đối thoại giao tiếp phức tạp (V. Ivanov, V. Biblek).
Trong nửa thế kỷ 20 diễn ra bước chuyên mới – cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật. Ý nghĩa văn hóa
của cách mạng khoa học – kỹ thuật là gì? Trước hết, chủ thể hoạt động thay đổi và do đó đưa đến sự xuất hiện
các hình thức giao tiếp mới. Con người “vượt ra” khỏi sản xuất, hoạt động của con người trở nên có phương
hướng tự nó. Điều cuối cùng làm thay đổi ý thức, tư duy của cá nhân. Hơn thế, chính trong phẩm chất mới này
của mình mà cá nhân có được ý nghĩa phổ biến hình thành nên một dạng tính xã hội hoàng toàn khác: cái trở
nên quyết định trong đó là giá trị của thời gian rỗi điều kiện mà nhớ nó con người có thể nhìn nhận bản thân
mình. Từ trong lòng sản xuất hình thành nên mọi hình thái văn hóa hoàn toàn mới – hình thái tự quy định.
Chính theo ý nghĩa này mà thế kỷ 20 ở một mức độ đáng kể là thế kỷ của sự xung đột gay gắt giữa hai lực lượng
– sự quy định từ bên ngoài và tự quy định của con người.
Tất cả những quá trình này có liên quan đến áp lực của tiềm năng hùng mạnh của các kiểu thúc phát
minh và sáng chế khoa học – kỹ thuật, những cái được đưa vào thế giới đối tượng của chúng ta lên văn hóa và
đặt ra một loạt những vấn đề triết học tâm lý học và văn hóa học mới.
Gần như là trong tầm mắt chúng ta V. Stepin nhận xét, đang diễn ra định hướng lại của cải để hoạt động
khoa học, điều này nhất định in dấu ấn của mình lên văn hóa. Nếu như trước kia chúng ta đã giả định rằng các
khoa học cơ bản chỉ có quan hệ với sự phân loại các đối tượng, thì bây giờ chúng ta bắt đầu quan hệ với các đối
tượng được xây dựng theo nguyên tắc các hệ thống đang phát triển và độc đáo về mặt chủng loại. Theo nghĩa đó
thì lịch sử loài người đối với chúng ta là “một kiểu loại độc nhất”.Chính điều này tạo nên cơ sở phương pháp
luận cho sự tác động quan lại giữa các khoa học tự nhiên và nhân văn. Chẳng hạn như việc nghiên cứu các đối
tượng độc đáo trong khoa học tự nhiên, giả định việc xây dựng các kịch bản về hành vi khả dĩ của chúng, xác
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định các điểm kỳ dị, khi mà hệ thống không ổn định và một sự biến động nhỏ nhất cũng có thể đưa đến những
hậu quả nghiêm trọng. Ở đây xuất hiện các vấn đề lựa chọn các định hướng nhất định trong sự phát triển của hệ
thống. Tất cả điều này, V. Stepin nhận xét, rất giống với các quá trình mà chúng ta có quan hệ tới trong việc
nhận thức xã hội – lịch sử.
Tiếp tục tuởng về tính thống nhất và không gian chia cắt được của kiến thức nhân văn, kỹ thuật, khoa học
tự nhiên... Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm y học Liên Xô V.Dintrencô đã nhấn mạnh rằng không thể nào địa
phương hóa văn hóa như một cái gì đó trọn vẹn về không gian. Văn hóa luôn luôn ở “chỗ giáp ranh” còn chúng
ta lại phân chia văn hóa và khoa học quá nhiều và quá thường xuyên. Lúc sinh thời D. Phlorenski đã đưa ra định
nghĩa về văn hóa như là môi trường làm “mọc lên và nuôi dưỡng nhân cách”. Chính là ông muốn nói đến nhân
cách chứ không phải nói đến nhà khoa học cụ thể hay người kỹ sư. Khi Phlorenkô nói rằng không có bước đi
trực tiếp từ đồ vật tới ý tưởng cũng như từ ý tưởng tới đồ vật thì đã có một thời loài người sản xuất các đồ vật
chứa đựng trong mình các ý tưởng – biểu tượng. Còn bây giờ chúng ta đang sản xuất những đồ vật không chứa
đựng các ý tưởng (thí dụ tiêu biểu là hoạt động có đối tượng trong các điều kiện của sản xuất tự động hóa). Từ
đấy có lẽ sẽ xuất hiện sự gay gắt của vấn đề văn hóa nhân vặ trong thế giới có nguồn gốc kỹ thuật. Đối với câu
hỏi rằng ông hiểu gì khái niệm văn hóa “nhân văn”, V. Dintrenkô đã trả lời: đó là văn hóa mà người ta dùng
kích thước con người để đo tất cả những thành tựu của khoa học và kỹ thuật.
Điều mà ngày hôm nay chúng ta gọi là nền văn minh có nguồn gốc tâm lý, những người phát biểu nhận
xét, chỉ là sự thể hiện bề ngoài của một biểu tượng căn bản hơn – hình thái văn hóa hoàn toàn chưa từng có mà
trong đó con người bị chia cắt lẫn nhau đến cùng cực bằng chính tính chất hoạt động của mình (V. Biblek O.
Dolgienkô). Và trên bình diện này sẽ là không đúng nếu vạch ra bậc thang thứ tự các mức độ về “tính phổ biến”
của các cá nhân (một người dường như có nhiều tính “cá nhân” hơn, còn kẻ khác – tính “phổ biến ” hơn).
Chính triết học văn hóa cho phép vạch trần sự giả tạo của các sơ đồ như vậy: con người càng độc đáo và cá nhân
bao nhiêu thì anh ta lại càng có tính “phổ biến” bấy nhiêu, đặc biệt là ở tụ điểm đời sống của loài người trong cá
nhân ấy.
Trong báo cáo của mình E. Arab – Oglu đã xem xét luận điểm hết sức phổ biến về sự lạc hậu của văn hóa
nhân văn đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Đang tồn tại một ảo tưởng ông nói dường như
có thể khoác cho khoa học tự nhiên và kỹ thuật “cái rọ mõm nhân văn” độc đáo. Tuy nhiên, với cách làm đó,
cũng không thể cắt giảm kỹ thuật được. Rõ ràng vấn đề là ở chỗ khác – cần phải làm sao để cái mà chúng ta gọi
là các kiến thức nhân văn, văn hóa nhân văn đứng trên tầm hiện đại. Con người phải trở thành chủ nhân của nền
văn minh chứ không phải kẻ phá hoại nó. V. Stepin ủng hộ lập trường này: vấn đề cần phải được đặt ra một
cách chặt chẽ là kiến thức nhân văn phù hợp với tinh thần hiện đại của cái mà khoa học và kỹ thuật đem cho con
người hiện đại và thế giới hiện đại đến mức độ nào và liệu nó có tương ứng với các thành tựu của khoa học và
kỹ thuật hay không?
Vấn đề về tình hình kiến thức nhân văn và sự phù hợp của nó với trình độ hiện đại của sự phát triển của kỹ
thuật truyền đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi O. Dolgienkô tách ra lĩnh vực hiện thực, nơi mà trên thực tế
diễn ra sự tổng hợp tất cả các lĩnh vực kiến thức. Đó là lĩnh vực giáo dục, nơi diễn ra sự hình thành và phát triển
con người. Trong khuôn khổ đó, báo cáo viên đã phân tích tình hình và các vấn đề cấp thiết của hệ thống giáo
dục trong các điều kiện của cải tổ. Trong khi đánh giá cao trình độ của các tham luận lý thuyết chung tại hội
nghị và tính độc đáo của nhiều ý tưởng đồng thời ông vẫn khẳng định với sự luyến tiếc về việc không có khả
năng sử dụng chúng để giải quyết nhiệm vụ cải tổ hệ thống giáo dục: trong thực tế hiện thực chúng hoạt đống
rất yếu do tính linh hoạt kém của chúng. Còn về bản thân hệ thống giáo dục thì nếu như xem xét nó từ bên trong
sẽ tạo ra ấn tượng mà có thể được mô tả như cuộc khủng hoảng của con người, nó gắn liền với khủng hoảng văn
hóa, và do đó cả với khủng hoảng giáo dục. Vì theo mức độ phát triển lịch sử của cộng đồng (xã hội, con người
không còn là đồng nhất với chính bản thân mình, nó biến đổi và hơn thế, một phần các phẩm chất xã hội của nó
ra đi trong khi những phẩm chất mới xuất hiện. Quá trình đó có quan hệ với nỗi đau của con người khi nhận biết
về những phẩm chất mới này, trong khi chúng đã được hình thành nhưng hãy còn chưa chiếm được địa vị xã
hội mới của mình. Văn hóa hiện đại (và hệ thông giáo dục) dường như không nhận thấy sự xuất hiện những
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phẩm chất xã hội mới trong con người. Từ đây mà có sự cách quãng giữa văn hóa và văn minh giữa hệ thống
giáo dục và các nhu cầu của thực tiễn. Một trong những vấn đề cấp bách của hệ thống giáo dục của chúng ta là
sự minh họa tư tưởng hệ trong các khuôn khổ của những phạm trù thao tác, những cái trực tiếp làm xích gần tư
tưởng hệ với hoạt động thực tiễn.
Trong báo cáo của mình về văn hóa giảng viên trong số đó có cả về văn hóa giảng viên của quá khứ, X.
Rabinôvitr cụ thể hóa vấn đề về mối quan hệ qua lại giữa tính bác học và nghề dạy học, vấn đề về sự lĩnh hội
văn bản. Phân tích văn bản học (những lời của nhà truyền giáo Ioann) đã được tác giả đưa vào một chủ đề rộng
lớn hơn mà ông ta đang tiến hành nghiên cứu trong những năm gần đây : “Văn hóa giảng viên thời đầu trung cổ
tại châu Âu”. Báo cáo viên, nhấn mạnh rằng việc năm được cách phát hiện chân lý là nắm được bản thân cuộc
sống – “không phải dang được xây dựng mà là đang được thể hiện và vì vậy... không thể giảng dạy được”. Vấn
đề được đặt ra như vậy có tính cấp bách không chỉ đối với thời trung cổ mà còn trong cả thời đại của chúng ta
khi chúng ta đang nói về sự thống nhất giữa lời nói và việc làm.
Đó là phạm vi các chủ đề ở nét chung nhất - đã được thảo luận tại tiểu ban. Trong quá trình thảo luận đã
phát hiện ra những vấn đề gay gắt và phức tạp nhất là mối quan hệ qua lại của văn hóa hiện đại và nền văn minh
có nguồn gốc kỹ thuật, những sự thay đổi các giá trị văn hóa và tinh thần trong quá trình phát sinh và phát triển
của kỹthuật.
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