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ĐẤT nước ta Đang ở trong giai đoạn phát triển cực kỳ quan trọng giai đoạn cải tổ sâu sắc về chất toàn bộ các
quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa, giai đoạn biến đổi một cách cơ bản trong việc chức năng hõa hệ thống xã hội
chủ nghĩa của xã hội chúng ta. Một bước ngoặt về chất trong công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát
triển đang diễn ra. Một bước ngoặt về chất như vậy cũng đang diễn ra ở Liên Xô. Bước ngoặt đó được đánh dấu
đầu tiên từ Hội nghị tháng tư năm 1985 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Những thay đổi tương
tự cũng đang diễn ra ở mức độ này mức độ kia ở nhiêu nước xã hội chủ nghĩa khác nữa.
Cuộc cải tổ về chất toàn bộ các quan hệ xã hội là ít tất yếu không thể trì hoãn được đối với sự phát triển của
nghĩa xã hội hiện thực. Nhiệm vụ của công cuộc cải tổ đó là, thông qua sự tối ưu hóa quản lý xã hội, làm sao tối
ưu hóa được chức năng xã hội của toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa, tối ưu hóa được tổng hòa các quan hệ xã
hội và từ đó, làm tăng nhanh nhịp độ phát triển kinh tế- xã hội và chứng tỏ một cách đầy đủ nhất ưu thế của chủ
nghĩa xã hội hiện thực với tư cách là một chế độ xã hội + kinh tế và chính trị.
Những thay đổi về chất ngay cả trong các mối quan hệ qua lại giữa các nước xã hội chủ nghĩa cũng đang
xảy ra. Các mối quan hệ đó trước hết gieo mầm cho sự hợp tác và liên kết kinh tế trong sự phần công lao động
xã hội chủ nghĩa quốc tế. Ở đây, những tiểu chuẩn mới về chất cũng được xác lập. Thí dụ trong các khuôn
khổ của khối Hội đồng tương trợ kinh tế, một nguyên tắc thực tế trong sự bổ sung sản phẩm đã được ký kết
lẫn cho nhau, nhằm không để xảy ra tình trạng giẫm chân lên nhau, loại trừ lẫn nhau trong việc thực hiện các
hợp động sản phẩm của các bên. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, yêu cầu hợp tác với bạn hàng kinh tế phải được
nâng cao, rằng không một nước xã hội chủ nghĩa thành viên nào lại có thể sống dựa vào người khác, rằng mỗi
thành viên sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong Hội đồng tương trợ kinh tế. Ngoài ra, cuối cùng điều
đó lại đem lại một thực tế mới cho việc thực hiện thông tin về sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa.
Chính các bạn Xô-viết đã đem lại động lực thúc đẩy thực tiễn đó. Sự thúc đẩy đó thể hiện ở chỗ các bạn Xôviết đã cho công bố không chỉ các thành tựu của tất cả các nước xã hội chủ nghĩa riêng biệt mà còn công bố
những điều còn chưa đạt, không chỉ công bố những tài liệu tin cậy, những quyết định đúng đắn về những vấn
đề xã hội, mà còn cả những sai lầm đã vấp phải. Như vậy là, với những thông tin nói trên, những đánh giá về
sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa sẽ được thông báo. Và điều đó có nghĩa là sẽ tạo ra dư luận xã hội
đối với từng nước xã hội chủ nghĩa, sẽ trở thành nhân tố ngày càng mạnh hơn không chỉ đối với sư củng cố sự
hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa, mà cả đối với sự phát triển các quá trình bên trong của từng nước xã
hội chủ nghĩa. Đó cũng là một yếu tố mới về chất trong sự hoàn thiện các quan hệ xã hội chủ nghĩa quốc tế.
Trong tình hình xã hội xảy ra trong đất nước ta cũng nhu trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới, vai trò
của khoa học xã hội học tất yếu tăng lên và có tính quy luật. Bởi vì không vận dụng sự tiệp cận xã hội học vào
việc quản lý xã hội thì không thể nào khắc phục được những mất cân đối -mà thậm chí trong một loại trường
hợp, những mất cận đối đó còn sâu sắc hơn - giữa các lĩnh vực trong hệ thống xã hội xã hội chủ nghĩa và cả
trong việc xây dựng các hệ thống xã hội học trên các vùng lãnh thổ như các vùng các công xã; các làng. Không
ứng dụng xã hội học vào quản lý xã hội thì cũng không thể thủ tiêu được nhưng thiếu sót trong tổ chức lao động
của xí nghiệp và các tổ chức kinh tế, không thể khắc phục được các quá trình di chuyển bất lợi và một số những
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khuynh hướng tiêu cực trong sự phát triển dân số và sự phát triển cá nhân v.v.
Vai trò của khoa học xã hội học cũng tăng lên, bởi vì trong sự mở rộng việc tự quản lý xã hội chủ nghĩa và
nền dân chủ vẫn theo cách như cũ các nhân tố phi sản xuất được loại bỏ và làm điều kiện cho sự phát triển hiểu
quả lao động, làm điều kiện 'cho sự phát triển tính giác ngộ của cá nhân xã hội chủ nghĩa. Cho nên các mối quan
hệ qua lại của xã hội học lớn tại trong các xí nghiệp trong tình hình mới đó, tất yếu sẽ được tăng cường. Sự quản
lý các mối quan hệ qua lại đó, việc sử dụng chúng với tư cách là nhân tố làm tăng hiệu quả lao động, cũng như
với tư cách hình thành một cách hiệu quả cá nhân xã hội chủ nghĩa... tất yếu đòi hỏi một sự nhận thức đúng đắn
cách tiếp cận xã hội học nhằm đề ra được các trình độ, các thứ bậc kinh tế khác nhau trong quá trình quản lý
hoạt động sản xuất.
Ý nghĩa của khoa học xã hội học tăng lên còn do một điểm nữa là, sự mở rộng dân chủ và mở rộng tự quản
đã nâng cao vai trò của cá nhân trong dư luận xã hội cũng như trong kiểm tra xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa của nó
còn ở chỗ đòi hỏi xây đựng một hệ thống thông tin xã hội thống nhất, mà nếu thiếu xã hội học thì không sao
thực hiện được. Vai trò của xã hội học tăng lên còn bởi một điểm nữa là, sự tăng nhanh quá trình xã hội, việc
làm sâu sắc thêm cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ trong xã hội, sự biến đổi nhanh chóng của con người và
của các hệ thống giá trị kỹ thuật, sự xuất hiện những hiện tượng, nhưng quá trình các cơ chế và các tiêu chuẩn
mới về chất đồng thời đã đòi hỏi một sự tự nhận thức hết sức sâu sắc về xã hội xã hội chủ nghĩa. Còn xã hội học
sẽ là một trong những phương tiện mạnh mẽ nhất đối với việc tự nhận thức một cách chính thức về xã hội xã hội
chủ nghĩa, và với phương thức đó cả đối với việc xây dựng nên cơ sở khoa học cho chính sách của Đảng
Sự tăng cường vai trò của khoa học xã hội cũng được quy định bởi cuộc đấu tranh ngày càng sâu sắc giữa
một bên là chủ nghĩa đế quốc, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và một bên là chủ nghĩa xã hội hiện thực. Chủ
nghĩa đế quốc phát triển ngày nay đang được đưa ra được một thử thách có tính chất lịch sử. Nó phải thích nghi
với tình huống mới trong cả phạm vi quốc tế, tức là tình huống được tạo ra nhờ đường lối chính trị mới của
Đảng Cộng sản Liên xô của Đảng ta và các Đảng của một sơ nước anh em khác, nhờ sự biến đổi nhanh chóng
các lực lượng trên phạm vi toàn thế giới do kết quả của các đường lối ,chính !rị nói trên đem lại.
Chủ nghĩa tư bản phát triển, nói cụ thể hơn, đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng là phải thích nghi
với một hoàn cảnh mới, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực thể hiện rõ bộ mặt đích thực của mình, thể hiện rõ cả
những khả năng và ưu thế của chủ nghĩa xã hội, khi sự đói nghèo đứng lên thực hiện nghĩa vụ của mình sau một
giai đoạn dài của những biến đổi ngày càng lớn từ những nguyên tắc mácxít-lêninnit trong sự phát triển của các
nước xã hội chủ nghĩa, những thay đổi trước hết đem lại nhưng cải cách văn hóa mà đã một thời kỳ câu nói
chung chúng chưa được giải quyết
*
*

*

Dưới ánh sáng đó, tôi muốn nói một cách cụ thể hơn về những nhiệm vụ của xã hội học chúngta trong
những điều kiện hiện nay, khi sức mạnh của Đảng và của nhân dân tập, theo sự giải quyết và thực hiện những
nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Trước hết chúng ta cần tiếp tục phát triển một cách tích cực hơn lý thuyết xã hội học Tôi muốn nói, trước
hết phải tiếp tục nghiên cứu kỹ hệ thống khái niệm của xã hội học đại cương. Đó là một vấn đề chưa được
nghiên cứu xong trên phạm vi quốc tế.
Thứ nhất, chưa phải tất cả các phạm thị xã hội học đã được hoàn chỉnh: Còn có rất nhiều phạm trù vẫn chưa
được hình thành đúng với chính bản thân chúng. Và thứ hai, hệ thống khái niệm xã hội học với tính cách một
chỉnh thể cũng chưa được soạn thảo.
Cần tiếp tục phát triển phạm trù “ hệ thống xã hội học”. Cho đến nay, đã có được những đóng góp nhất
định trong việc vạch ra các phương hướng chỉ ra được các yếu tố của hệ thống đó. Nhưng dầu sao sự tác động
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qua lại giữa các yếu tố đó vẫn chưa được nghiên cứu hoàn hảo. Ở đây có rất nhiều khó khăn về mặt lý thuyết và
nhiều trở ngại cần phải giải thích rõ.
Cần tiếp tục nghiên cứu triệt để một số phạm trù mới đã được hình thành, như các phạm trù bão hòa, thanh
niên học, chủ nghĩa tối đa, lối thoát, cộng đồng khoa học.v.v. Cần thiết tiếp tục hình thành nghiên cứu mới, nếu
cần thì phải xác định rõ các phạm trù mới và theo lối, chẳng có tính chất xã hội học, cần xác định vị trí thích
hợp hệ thống khái niệm của xã hội học.
Tiếp đó, trong tương lai cần bảo vệ sự quan tâm có tính hệ thống đối với việc tiếp tục làm phong phú cả các
lý thuyết xã hội học cụ thể (bộ phận), tiếp tục nghiên cứu những vấn đề siêu nhận thức (metapoznavane) xã hội
học.
Để tiếp tục phát triển các nghiên cứu xã hội học, kinh nghiệm - những nghiên cứu đã trở thành nhiệm vụ
của chúng ta - nói chung là phải nghiên cứu trong hệ thống. Ở nước ta, như vậy là mỗi năm phải được tiến hành
từ 150 đến 300 công trình nghiên cứu loại đó - ở trung ương cũng như ở các khu vực. Ở đây tôi muốn nhấn
mạnh hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, cần thiết chú ý nâng cao việc bảo đảm tính tin cậy của tài liệu kinh
nghiệm. Ở một chỗ khác, tôi sẽ làm rõ hơn nhiệm vụ về sự cần thiết phải chú ý nhiều hơn trong việc chuẩn bị
và tiến hành các nghiên cứu xã hội học kinh nghiệm xuất phát từ quan điểm tính tin cậy. Ở đây theo tôi cần
phải thực hiện một loạt các điều khoản cho phép. Nhiệm vụ thứ hai gắn liền với sự phát triển các nghiên cứu xã
hội học kinh nghiệm là sử dụng một cách đầy đủ hơn những khả năng khoa học của các thông tin kinh nghiệm,
những thông tin mà sự khái quát nó là cần thiết cho phương hướng vạch ra sự phát triển của lý thuyết xã hội
học. Ở đây phải nhấn mạnh rằng, chủ nghĩa hiện thực trong xã hội học là rất cần thiết, tức là việc tổ chức những
cuộc nghiên cứu xã hội học phải thiết thực cho thực tế, cho nên các công trình đó phải được chuẩn bị tốt, và
trong quá trình chuẩn bị đó phải tạo rạ được những khả năng cho việc nghiên cứu và đi tới kết luận cũng như
cho việc phân tích để đem lại kết quả trong khoa học.
Nói cách khác, cần phải tạo nên những điều kiện có hiệu quả về mặt quản lý cũng như mặt nhận thức của
các nghiên cứu xã hội học kinh nghiệm.
Những nhiệm vụ quan trọng luôn gắn liền với sự chuẩn bị đào tạo cán bộ xã hội học và nâng cao tri thức xã
hội học và nâng cao tay nghề cho cán bộ lãnh đạo và người thực hiện.
Thứ nhất, phải bảo đảm cho việc ứng dụng đầy đủ sự tiếp cận xã hội học vào quản lý sản xuất và vào toàn
bộ đời sống xã hội. Sự tiếp cận xã hội học, theo tôi, cùng với sự tiếp cận kinh tế và chính trị là một trong những
cách tiếp cận cơ bản của công tác quản lý. Tiếp cận chính trị, kinh tế và xã hội học, khi khép kín một vòng, lại
là sự bắt đầu cho một trình độ quản lý xã hội khác - từ trung tâm cho đến các cơ quan quản lý doanh và từ
ngành cho đến các cơ quan trung ương. Thực tế thì còn xa mới có thè thực hiện nhiệm vụ này một cách đầy đủ,
trọn vẹn. Điều cần thiết là phải xã hội hóa toàn bộ sự quản lý xã hội, có nghĩa là tát cả cán bộ quản lý và tất cả
các cơ quan phải thấy và phải biết vận dụng cách tiếp cận xã hội học vào trong quản lý.
Một thí dụ về vấn đề dân số. Rõ ràng ở nước ta dân số trong nhiều năm nay là giảm xuống. Năm 1986 dân
số mới sinh là 13,3 nghìn người, trong lúc đó số người chết đi là 12 nghìn người. Vậy số chênh lệch giữa sinh
ra và chết đi là 1,3 nghìn. Nếu chiều hướng này (tức là chiều hướng giảm dân số), cứ tiếp tục mãi thì sau hai
đến ba năm, số sinh ra và số cho sẽ ngang bằng nhau, và dân số Bungari trên phạm vi cả nước, sẽ bắt dầu giảm
xuống. Những năm gần đây, hiện tượng giảm số dân đã trở thành đặc trưng của một bộ phận lớn của các tỉnh đólà một hiện tượng báo động.
Mặt khác , một điều ai cũng biết là - đất nước ta đang thực hiện chính sách khuyến khích sinh đẻ - nếu đẻ
thêm con thì được tăng ngày nghỉ và một loạt các đặc ân khác. Tuy vậy, số lượng sinh đẻ vẫn giảm xuống. Rõ
ràng là chúng ta không hiểu được hiện tượng khoa học này và do đó chúng ta chưa tìm được một cơ chế điều
khiển thích hợp để điều chỉnh cho quá trình đó xảy ra dạng như ta mong muốn. Hệ thống khuyến khích sinh đẻ
của chúng ta đã đưa ra một số yếu tố chủ yếu và đã tạo được những tác động qua lại chủ yếu. Những yếu tố đó
là nhưng yếu tố nào? Những tác động qua lại đó là những tác dộng nào ? Trước hết cần tự trả lời khoa học cho
câu hỏi đó. Ở đây một khái niệm quyết quyết định, trước hết phải là khái niệm xã hội học. Bởi vì trong lĩnh vực
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này đã tác động của sự đan xen hết sức phức tạp của các quá trình vật chất và tinh thần, sự chăm sóc của bố mẹ
với con cái. Ở đây cũng tồn tại vấn đề cuộc sống vật chất rất phức tạp và vấn đề cực kỳ quan trọng nữa là sự
phát triển nghề nghiệp - sáng tạo của con người, đặc bietj là của phụ nữ.... Tất cả những cái đó đã dựa vào đối
tượng của xã hội học. Bởi vì chính những quan hệ đó tạo nên những mối liên hệ qua lại giữa các hiện tượng xã
hội khác nhau về chất.Một khi chưa soi sáng đầy đủ hiện tượng này (sự sinh đẻ) thì không thế nào thực hiện
được chính sách điều khiển quá trình đó một cách kết quả. Nhiệm vụ đó cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ về tương
lai dân tộc ta, đất nước ta, chúng ta phải nhanh chóng tập trung giải quyết những vấn đề mà từ trước tới nay
chúng ta làm chưa đúng, nhằm vạch ra những phương án khả dĩ khắc phục thiếu sót vừa qua.
Công tác đào tạo cán bộ xã hội học là công tác hết sức bức bách. Nó quan trọng cả với sự hình thành thế
giới quan và quan điểm chính trị đúng đắn cho những nhà xã hội học trẻ, nó cũng quan trọng đối với công tác
nâng cao trình độ nghề nghiệp. Các nhà xã hội học trẻ cần phải làm việc một cách tự tin và khoa học (với thề
giới quan chính trị trong sáng) và đồng thời phải trở thành những người có trình độ nghề nghiệp cao trong hoạt
động của mình, để có thể thực hiện tốt chức năng nhận thức cũng như chức năng quản lý - thực tiễn của mình.
Ngày nay, với sức mạnh của các quy luật tự nhiên, thế hệ các nhà xã hội học mới dần dần bắt dần thay thế
lớp cựu chiến binh của xã hội học. Những lớp người đã cùng với Zhivko Osakov đặt những cơ sở cho sự phát
triển khoa học xã hội học dã trở thành lớp người lớn tuổi, và một thế hệ các nhà xã hội học mới đang đi tới.
Điều quan trọng là các thế hệ như xã hội học mới này sẽ được giáo dục thế giới quan, chính trị và đạo đức như
thế nào và trình độ nghề nghiệp của họ sẽ đạt đến trình độ nào. Điều cực kỳ quan trọng nữa là phải bảo đảm cho
họ được hình thành và phát triển một cách đúng đắn để làm sao dân dần thế hệ các nút xã hội học trẻ nắm chắc
được sứ mệnh trường phái xã hội học Mác - Lênin Bungari của chúng ta.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của khoa học xã hội học của chúng ta là làm sao xã hội học hóa được
công việc quản lý xã hội. Có thể cần phải nói đến vũ trang bị cho khoa học không chỉ về mặt các khoa học tự
nhiên và khoa học kỹ thuật mà cả các khoa học xã hội. Rất tiếc, những nghiên cứu những soạn thảo trong tài
liệu xã hội học mới chỉ được nằm trong những bài báo hay những trang sách, chứ chưa được vận đụng vào thực
tiễn của các cơ quan quản lý. Và điều đó có nghĩa là xã hội ta bị tổn thất. Và điều đó có nghĩa là ở đây vấn đề về
sự trang bị những thành tựu của khoa học trong đó phải kể đến xã hội học, không có sự vận dụng và trang bị
những thành tựu khoa học xã hội thì sự phát triển của nó mất hết ý nghĩa của mình.
Chính vì vậy phải tạo ra sự thiếu đói về tri thức xã hội học. Điều đó có nghĩa là việc quản lý xã hội cần phải
được chức năng hóa như sau, tức là các nhà lãnh đạo của các Ban cũng như các cơ quan lãnh đạo, dù không
muốn, cũng phải tiếp tục tìm tòi những thành tựu của các khoa học xã hội trong đó có cả khoa học xã hội học và
điều quan trọng là đưa các thành tựu đó vào hoạt động quản lý của mình. Giải quyết nhiệm vụ đó đối với chúng
ta vẫn còn xa xôi, song cần phải hướng tới điều đó.
Các cán bộ được đào tạo xã hội học là những người đặc biệt thích hợp để làm : việc trong các cơ quan quản
lý xã hội. Không ngẫu nhiên rất nhiều nhà xã hội học đang làm việc trong các cơ quan đó. Cho đén nay, sự cuốn
hút của họ đã trở nên tự nhiên, không phải vì một số chỉ thị nào đó đối với họ. Đồng thời việc cần thiết phải
xây dựng, đào tạo xã hội học cho cán bộ quản lý nói chung hiện nay là một tất yếu.
Nhiệm vụ về xây dựng nền văn hóa xã hội cho nhân dân lao động càng đã nảy sinh. Thứ nhất, để người
công dân bình thường hay ngược lao động tiếng xã hội ta có thể định hướng đượng thông tin xã hội, phải đọc
những tin loại xã hội học. Thứ hai, để người lao động có thể có phẩm chất tương ứng, khi họ được nghiên cứu
cụ thể và khi một số người được sử dụng với tư cách như những người điều tra xã hội học trong các nghiên cứu
xã hội học kinh nghiệm. Thứ ba, cả từ quan điểm hình thành và phát triển thế giới quan của họ.
Vấn đề quan trọng bậc nhất là phải tiếp tục mở rộng và hợp tác sâu sắc hơn với các nhà xã hội học Liên Xô
cũng như các nhà xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa khác, bởi vì có rất nhiều những vấn đề chung cả trong
khoa học cũng như trong quan hệ thực tiễn. Rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải tiếp tục tranh luận, với
những nỗ lực chung, để có thể phát triển được khoa học xã hội học Mác - Lê nin của chúng ta.
Cần phát triển sự hợp tác cả với các nhà xã hôi học của các nước không xã hội chủ nghĩa, trong đó có cả
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các nước tư bản phát triển. Xã hội học tư sản với tư cách là nguyên tắc nghiên cứu xã hội học được xây dựng
trên hệ tư tưởng duy tâm, cái mà sớm muộn đều để lại dấu ấn của mình trên việc xác định những nhiệm vụ nhận
thức và đặc biệt trên sự giải thích các tài liệu - đó là một vấn đề khác. Nhưng cái quan trọng là, một bộ phận lớn
của các nghiên cứu kinh nghiệm trong xã hội học đó có những giá trị khoa học, và sự tiếp thu trong khoa học đó
là điều có nhiều hy vọng. Ngoài ra, trong lý thuyết xã hội học tư sản thường xuất hiện nhiều giá trị nghiên cứu
mà trong nhiều quan hệ chúng phản ánh và thể hiện những vấn đề hiện thực của xã hội tư bản kể cả những mâu
thuẫn hiện thực của nó. Các loại công trình nghiên cứu như vậy có thể rất bổ ích đối với chúng ta, nếu như
chúng ta muốn thâm nhập ngày càng sâu sắc vào các quá trình xã hội.
Sự phát triển như vậy của khoa học xã hội học đòi hỏi tính chất tự phê phán và tăng cường tính tìm tòi.
Trong lúc đó, chúng ta lại chưa dám tranh luận. Và không chỉ trong xã hội học mà cả trong các lĩnh vực khoa
học khác, chẳng hạn trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Thường thường, để phản bác lại những cách đặt vấn đề
và những lập luận do các phản biện nào đó đưa ra, người ta bắt đầu tập trung làm mất uy tín cá nhân phản biện.
Thay thế cho sự tranh luận khoa học là sự tấn công cá nhân nhằm làm cho tranh luận bị hạ thấp chất văn hóa có
nó. Theo cách đó, sự tranh luận trở thành sự chửi bởi xỉa xói nhau. Trên thực tế thì nhiều người biết chửi bới và
đơm đặt còn thì ít người biết làm khoa học và tranh luận một cách khoa học theo đạo đức khoa học.
Tôi rất hy vọng cộng đồng khoa học xã hội học sẽ góp phần vào việc nâng cao văn hóa tranh luận. Tôi
muốn dẫn ra đây một câu của Zhivko Osakov trong một bài nói nổi tiếng của ông trong Hội nghị tháng tư ngày
28 tháng tư năm 1986, trong phiên họp của tổ chức Đảng của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô : “Hãy phê phán
trong những ý kiến trái ngược nhau nhưng không vì cái xấu cái ác, không vì mục đích đả kích, triệt tiêu nhau,
mà với sự tôn trọng nhau; phê phán nhau trên cơ sở các cứ liệu khoa học. Hãy phê phán nhau theo tinh thần
cộng sản chủ nghĩa nhằm mục đích đưa mọi người cùng tiến lên, nhằm đưa khoa học và văn hóa đất nước ta tiến
lên, nhân dân ta tiến lên. Không vì quyền lợi cá nhân mà vì quyền lợi của Đảng và của nhân dân.
Đó là một lời căn dặn mà trong tình hình văn hóa tranh luận còn nhiều vấn đề, chữa theo ý muốn trong
sáng thật sự của nó ở nước ta, nó có một ý nghĩa tích cực không cần bàn cãi nữa.
Từ toàn bộ quan điểm mà tôi đã nói về khoa học xã hội học Bungari, về trường phái xã hội học Mác-Lênin
Bungari, tôi muốn đặt ra một số vấn đề mang tính chất tương đối chung nhưng chúng có liên quan đến xã hội
học và sự phát triển của có.
*
*

*

Trong điều kiện của sự mở rộng dân chủ và tự quản ở nước ta, trong điều kiện dần dần xóa bỏ sự cấm đoán
trong khoa học, trong điều kiện làm sinh động sự tranh luận, nhiều người cho rằng sự mở rộng dân chủ là tự do
vô bờ bến, còn nhiều người khác lại nghi ngờ cái tất yếu phải cơ một thế giới quan, một phương pháp luận
thống nhất.
Tôi muốn đề cập đến những vấn đề đó, bởi vì tôi cho rằng những vấn đề đó là quan trọng và có tính nguyên
tắc chung trong đó cả đối với khoa học xã hội học và các nhà xã hội học.
Rõ ràng là, dân chủ hóa thông phải là ý chí tự thân chủ quan. Nó đòi hỏi một sự nghiên cứu có cơ sở khoa
học trên các quy luật khách quan, đòi hỏi sự hình thành rõ ràng những nhiệm vụ thực tiễn, có sự tác động đúng
đắn và có hiệu quả. Nói cách khác, dân chủ hóa, trước hết đó là trách nhiệm. Một số người xem dân chủ hỏi là
đưa lại cho mọi người tự do muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Tất nhiên tự do cho sự lựa chọn và tự
quyết là điều kiện cho dân chủ hóa, nhưng tất cả điều đó chưa phải là bản chất của dân chủ hóa. Bản chất của
dân chủ hóa là ở chỗ nó giúp cho mọi người học được cái khách quan nghiêm ngặt để nghiên cứu những tính
quy luật của sự phát triển của chúng ta mà không hề phụ thuộc vào ý thức của chúng ta: trên cơ sở đó, hình
thành được một cách rõ ràng những nhiệm vụ thực tiễn đang đặt ra trước chúng ta ; do chúng ta biết tổ chức việc
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thực hiện những nhiệm vụ đặt ra, cuốn hút toàn thể quần chúng nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ xã hội trên
mọi giai đoạn của quá trình đó. Bởi vì chỉ trong điều kiện đó, sản xuất mới hoạt động theo những nhịp độ tối đa,
văn hóa tinh thần sẽ được phong phú, cá nhân sẽ được nâng cao và được hình thành, như một cá nhân phải triển
toàn diện. Dân chủ hóa, xét đến cùng là ở chỗ, nó tạo mọi điều kiện cho nhân dân và cá nhân không phải là cái
gì đơn lẻ, tách biệt, mà mọi người lao động tiến lên trong các quan hệ cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần,
mọi người được phát triển như những cá nhân sáng tạo ra lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần, ra sự tồn tại xã hội
của chính mình. Dân chủ hóa không phải là sự chuyên quyền, võ đoán chủ quan, mà là trách nhiệm đối với sự
phân tích khoa học những quy luật khách quan, đối với sự hình thành những nhiệm vụ, đối với kỹ năng tổ chức
hoạt động của quần chúng nhằm thực hiện những nhiệm vụ đó, khi bản thân mỗi người trở thành chủ thể của tất
cả những cái đó ở mức độ ngay càng lớn hơn.
Trong tinh thần đó, sự tự quản không phải là chủ nghĩa nghiệp, đoàn vô chính phủ. Nó không hề phủ nhận
yếu tố tập trung trong quản lý xã hội.
Hiện nay cần xây dựng những tiền đề hiện thực cho sự tự quản'của các tập thể lao dông. Một tổ chức kinh tế
chỉ có thể tự quản được khi nó có quyền lao động kinh tế, một quyền do Bộ luật sao cho nó,một Bộ luật lao
động và những chính sách như những tiên chuẩn kèm theo để nó xây dựng được các vốn và giải quyết những
vấn đề nhất định đối với việc kế hoạch hóa, với sản xuất và hiện thực hóa sản phẩm, thí dụ như về các vấn đề tổ
chức lao động và thỏa mãn các nhu cầu của cả tập thể lao động. Nhưng luật lệ trong quan hệ đó là chưa đủ. Luật
lệ đó còn phải cộng thêm một số nguyên liệu tối thiểu để có thể cùng với chúng tái sản xuất trên cơ sở của kỹ
nghệ cao và sự thường xuyên hiện đại hóa nó, để sủa sang máy móc và kỹ thuật, để tiến hành các biện pháp
cuộc sống xã hội cần thiết đối với tập thẻ lao động. Chỉ có đến lúc đó nó mới trở thành cơ quan tự quản.
Chính vì vậy, hiện nay chúng ta đang đi trên con đường mở rộng tự quản, tuy nhiên còn xa chúng ta mới leo
ra được những tiền đề cần thiết cho sự tự quản hiện thực. Sự tự quản sẽ thực hiện được trong một quá trình liên
tục kể trên.
Thực chất của tự quản là sự tiến tới hoạch định được những biện pháp và chỉ cần thiết khách quan giữa chế
độ tập trung và phân tán. Những biện pháp và độ cần thiết khách quan đó phù hợp với thực chất của chủ nghĩa
xã hội và với từng giai đoạn xây dựng và phát triểnn chủ nghĩa xã hội trong nước Cộng hòa nhân dân Bungari
cũng như trong bất kỳ một nhà nước xã hội chủ nghĩa nào khác.
Từ cách hiểu về thực chất của tự quản có tính nguyên tắc như vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng, sự tự do
hoàn toàn trong việc tìm tòi và sáng tạo khoa học cũng như nghệ thuật trong các điều kiện mở rộng phê bình
và tính công khai không bao giờ được ước bỏ tính tất yếu cần thiết của sự thống nhất giữa thế giới quan và
phương pháp luận.
Tại sao vậy ? Tại vì bản thân thế giới, bản thân hiện thực là thống nhất, là vật chất ; bởi vì sự phát triển của
thế giới của hiện thực là phải thuộc vào các quy luật khách quan. Xã hội cũng là một thực thể thống nhất trong
đó có xã hội xã hội chủ nghĩa. Xã hội xã hội chủ nghĩa lại càng không lực là xã hội vô chính phủ. Những
nguyên tắc phương pháp luận và phương pháp luận Mác- Lênin khoa học của chúng ta cũng phản ánh sự thống
nhất của thế giới hiện thực vật chất và các quy luật khách quan của nó.
Sự sáng tạo nói chung không bao giờ mâu thuẫn hội phương pháp toàn thống nhất và các nguyên tắc của nó.
Hoàn toàn ngược lại. Sự sáng tạo chỉ có được trên một cơ sở khách quan, tức là trên cơ sở các nguyên tắc. Làm
khác đi thì tất yếu sinh ra chủ nghĩa chủ quan, tạo ra những ảo tưởng lãng mạn mà con người không thể thực
hiện được hoặc là dẫn tới sự chuyên quyền ích kỷ. Chính vì thế mà hiện nay, khi chúng ta nói về sự mở rộng tìm
tòi và sáng tạo khoa học cũng như nghệ thuật, khi chúng ta phát triển phê bình và tăng cường dân chủ thì lúc đó
nghĩa là chúng ta phải hạ thấp hay giảm nhẹ sự quan tâm chú ý nghiên cứu kỹ và chiếm lĩnh cho được hệ tư
tưởng Mác - Lênin thống nhất và thế giới quan duy vật biện chứng thống nhất với tư cách là xuất phát điểm cho
sự sáng tạo của cá nhân và cho sự hình thành cá tính trong khoa học, trong đó có cả xã hội học.
Hiện nay riêng sự mở rộng dân chủ trong sự phát triển tài năng và các năng lực trong sự trưởng thành của
cá nhân, hàng nghìn hàng vạn con người mới sẽ hướng tới sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo khoa học, trong quản lý
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và trong lao động. Thí dụ số các tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài, các vở kịch v.v.. ngày càng tăng lên và
được gửi tới nhà xuất bản. Chỉ riêng năm 1986, ở trong một đất nước nhỏ bé như Bungari chúng ta mà đã xuất
bản 49 cuốn tiểu thuyết. Tôi không thể hiểu tại sao một nền văn hóa dân tộc nhỏ bé như dân tộc ta, thậm chí cứ
cho là một số dân lộc lớn hơn
nhiều nước Bungari đi chăng nữa, lại có thể sáng tạo được nhiều tiểu thuyết như vậy trong vòng một năm. Tôi
không nói về các truyện ngắn đăng trên các báo, các tạp chí, các tuyển tập truyện ngắn v.v... Dòng chảy ở đây
giống như suối băng tan. Số người thử nghiệm sáng tạo không ngừng tăng lên. Tất nhiên sẽ thất vọng khi nhấn
mạnh rằng tính chất đó là có quy luật và về thực chất đó là mộ quá trình khẳng định. Song quá trình đó lại còn
làm tăng nguy cơ tràn ngập tính chất trung gian trong các phạm vi sáng tạo. Bản thân tính trung gian là một cái
gì đó năng động. Thước do ngày hôm qua là một đại lượng có độ cao nhất định. Cái còn lại dưới cái thước đo đó
thể hiện cái trung gian. Đến giai đoạn sau đó, thước đo cần được nâng cao hơn, nghĩa là trình độ trung bình bây
giờ nhảy lên cao hơn. Những tác phẩm được sản sinh ra trong giai đoạn trước được xem là có trình độ tốt, trong
những tiêu chuẩn cao hơn, chúng thể hiện những tiêu chuẩn trung gian sự nâng cao thước đo sẽ không ngừng
mở rộng vị trí của cái trung gian. Cái trung gian ở đây thành cái tầm thường. Sự nguy hiểm của cái tầm thường
này sẽ tăng lên và theo quy luật nó sẽ tăng lên đến hàng vạn người, và trong tương lai có thể sẽ tới hàng chục
vạn người muốn thử nghiệm sáng tạo. Điều cần thiết là phải đưa ra những ranh giới cần thiết về những yêu cầu
nào đó để giữ được các tiêu chuẩn đánh giá các giá trị.
Sự nguy hiểm của cái tầm thường còn trở nên lớn hơn vì tính tất yếu cấp bách mong muốn vươn tới những
mẫu mực cao nhất xảy ra ở khắp mọi nơi, sự mong muốn làm gì đây để chủ nghĩa xã hội hiện thực nhanh chóng
được phát triển, để chủ nghĩa xã hội hiện thực trở thành sức mạnh chủ đạo trên phạm vi thế giới.
Ở đây cho phép tôi đi ra ngoài để một chút. Một tâm lý chung ở các cán bộ kinh tế ở cấp cao nhất trong
nước ta là, nếu ở đâu đó muốn tăng nhanh sản xuất và để có được mục đích đó, không thè nào khác là mua kỹ
nghệ của các nước tư bản phát triển. Không hề thấy ở các nhà kinh tế những cách nhìn khác. Rất tiếc, trong một
mức độ đáng kể trong giai đoạn hiện nay điều đó là cần thiết. Bởi vì các nước tư bản phát triển có hiệu quả sản
xuất cao, thường tiến bộ khoa học - kỹ thuật ở đó dành được những thành tựu mà dầu sao thì trong chủ nghĩa xã
hội hiện tại chưa có được. Nhưng một khi, mỗi tương quan giữa các đỉnh cao nghiên cứu khoa học - kỹ thuật
được tạo ra trong các điều kiện của chủ nghĩa xã hội và trong các điều kiện của chủ nghĩa tư tản chưa được thay
đổi, một khi chủ nghĩa xã hội còn chưa giành được vị trí tiên phong trong nghiên cứu – vận dụng khoa học - kỹ
thuật thì nó sẽ không bao giờ chiếm được vị trí tiên phong trong năng suất lao động, trong trình độ kỹ nghệ.
Điều đó rất tiếc là chúng ta chưa hiểu đúng như cần hiểu. Nói một cách cụ thể là chúng ta sẽ không đơn giản
mong muốn trở thành hình mẫu quốc tế mà hiện tại là xây dựng một không khí xã hội như những động lực kích
thích xã hội chiếm lĩnh được trình độ mẫu mực đó. Chỉ đến lúc đó chúng ta mới có thể đạt tới và biến sự phát
triển của chủ nghĩa tư bản vào trong quan hệ kinh tế của chúng ta.
Tại sao đất nước Bungari nhỏ bé lại có thể xây dựng đưa một trường phái trong thể dục nghệ thuật suốt 1015 năm nay đẩy tại như một trường phái chủ đạo trên trường quốc tế ? Tại sao đất nước Bungari nhỏ bé lại có
thể xây dựng được một trường phái đây ta như một trường phái chủ đạo trên thế.giới ? Chúng ta có nhiều tài
năng. Vấn đề là hướng cho họ định hướng như thế nào, hệ thống kích thích hành động như thế nào, tiêu chuẩn
để đánh giá cán bộ và các cơ quan lãnh đạo tương ứng như thế nào ?
Một vấn đề nữa. Hiện nay đã xây dựng các điều kiện cho một giai đoạn mới trong sự thi đua tinh thần - tư
tưởng giữa các nước tư bản phát triển và chủ nghĩa xã hội hiện thực. Trong tình hình mới chúng ta cũng phải
thay đi chiến thuật và sách lược của mình trong mối quan hệ đó. Nói đến cùng, con đường mang lại kết quả lớn
nhất trong sự thi đua tinh thần - tư tưởng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không thể là con đường
cách ly hóa, mà là con đường khắc phục tình hình, dân xếp, bằng những bằng cứ mà vượt lên trên hệ tư tưởng tư
sản.
Sau thời kỳ Lênin, tồn tại lâu dài một quan niệm rằng, muốnt giữ cho nhân dân lao động chúng ta khỏi bị
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ảnh hưởng tư tưởng tư sản thì bằng cách cách ly, tách biệt những gì có thể tiếp xúc được với văn hóa và hệ tư
tưởng tu sản, chủ yếu bằng tuyên truyền và lối sống, cách sống. Nhiều lúc, quan niệm và cách làm đó là có ích,
và thành công, nhưng đó không thể là con đường chính của chúng ta trên mặt trận này. Bởi vì thắng lợi lịch sử
của chủ nghĩa Mác chỉ có được từ khi có tính tự giác của từng con người, khi người đó nhận thức được các định
đề cơ bản của hệ tư tưởng tư sản đồng thời của sự tuyên truyền chống cộng của tư sản. Ngoài ra, cùng với tính
tự giác đó, điều cực kỳ quan trọng trong sự giác ngộ này phải nói là niềm tin sâu sắc vào tính đúng đắn khoa
học và vào chủ nghĩa nhân đạo của hệ tư tưởng Mác - Lênin, vào tính ưu việt của những nguyên tắc của chế độ
xã hội xã hội chủ nghĩa đối với chủ nghĩa tư bản. Nhưng ở đây lại nảy ra những nhiệm vụ mới trước công tác tư
tưởng và cuộc đấu tranh tư tưởng của chúng ta.
Bây giờ chúng ta đề ra những biện pháp và những nhiệm vụ mới nhằm chiến thắng hay cuốn hút giới trí
thức tư sản chân chính ở một đất nước nào đó trên thế giới hay ở một nước nào đó trong phe xã hội chủ nghĩa.
Nếu có hai loại phẩm chất – loại phẩm chất chân chính và loại tài năng - một trí thức tất nhiên sẽ theo sự phát
triển thế giới quan về hưởng chủ nghĩa cộng sản. Tôi xin đặt lại vấn đề - nếu đó là một trí thức chân chính và tài
năng. Nếu chỉ là người trí thức chân chính mà chưa đủ tài năng, anh ta không thể luôn luôn có một sự phân tích
đúng đắn các quá trình, và điều đó có thể làm anh ta đi chệch hướng con đường tiến bộ. Nếu là người trí thức đủ
tài năng, nhưng về mặt chủ quan, không hoàn toàn chân chính. anh ta có thể hướng tài năng của mình theo một
con đường nào đó với những mục đích ích kỷ và lúc đó cũng có thể đưa anh ta đi chệch con đường tiến bộ của
lịch sử.
Bây giờ ta lại đề ra những điều kiện, khi cái chân chính và cái tài năng trong các nước tư sản ngày càng
nhiều và với các quyền lợi lớn tất yếu sẽ tiến theo cái tiến bộ, những cái đang được phát triển trong các nước xã
hội chủ nghĩa, thì ta thấy những mối thiện cảm đối với chủ nghĩa xã hội, đối với kiểu trật tự của chủ nghĩa xã
hội có trong các nước tư sản đó ngày càng tăng lên và ăn sâu. Chúng ta cần phải sử dụng phương thức lịch sử
đó. Những tiến bộ rõ ràng trong quan hệ đó đã được xây dựng ở nước ta với các cuộc gặp gỡ của các nhà văn
thế giới, với hội đồng “Ngọn cờ hòa bình” ở Liên Xô tới với các hội nghị không có tiền lệ v.v. với các nhà hoạt
động văn hóa nổi tiếng nhất trên toàn thế giới v.v..
Ở đây tôi muốn nhắc tại rằng, về ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội hiện thực đơn chủ nghĩa tư bản, trong đó
đến giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức của thế giới tư bản đó thì có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất - trình độ
của lực lượng sản xuất và từ đó trình độ của sản phẩm, các loại mặt hàng đa dạng phong phú, trình độ sống của
nhân dân. Đồng thời, Lê nin đã nói rằng, cái quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ
nghĩa xã hội là làm gương kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Nhân tố khác cực kỳ quan trọng, đó là chủ nghĩa nhân
đạo và công bằng của các quan hệ xã hội trong chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, ở Liên Xô, ở nước ta cũng như ở các
nước xã hội chủ nghĩa khác đã xây dựng được những điều kiện cho những thay đổi về chất, khi chủ nghĩa nhân
đạo và sự công bằng của các quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa có thê thể hiện được toàn bộ sức mạnh của mình.
Trên con đường đó tấm gương của chủ nghĩa xã hội hiện thực sẽ ngày càng sáng rõ và mạnh mẽ hơn. Nhiệm vụ
của chúng ta là cùng tác động đến chiều hướng đó để thực hiện nhanh chóng hơn, rõ rệt hơn và rộng lớn hơn.
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