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T

ình hình xã hội hiện đang cải tổ đã phản ánh tập trưng trong nhan thức con người và các cấu
trúc câ nhân, trong các động cơ định hướng, cấu trúc giá trị, nói cách khác, trong tu duy và
hành vi của con người. Chính bản thân con người phải thay đổi tình trạng này, bằng cách thay đổi
không mệt mỏi ban thân mình. Bởi vậy, hiện nay con người đang đứng ở hàng đầu cuộc đấu tranh vì
cải tổ.
Địa vị cá nhân trong mối quan hệ với quá trình đổi mới cách mạng của xã hội Xô - Viết được hình
thành trước hết trong quá trình nhận thức có phê phán các hiện tượng trì trệ và tiêu cực trong lĩnh vực
xã hội. Các hiện tượng đó trước tiên làm tăng bất bình đẳng xã hội và sự phân hoá xã hội trọng bối
cảnh của khuynh hướng đã biểu thị rõ ràng nhằm san bằng về mặt kinh tế các tầng lớp xã hội cơ bản và
các nhóm dân cư; giảm sút uy tín xã hội và trình độ thấp của năng suất lao động, thương nghiệp và
dịch vụ chưa thoả mãn nhu cầu bình thường, sự thiếu hụt tái diễn một cách hệ thống ngay cả hàng hoá
chất lượng kém và sự dối loạn của nền sản xuất xã hội; chủ nghĩa quan liêu, tội phạm, thói nghiện
rượu, nạn ma tuy, gái điếm, và nhiều hình tượng phản xã hội khác; cuộc tấn công của các bộ, ngành
vào thiên nhiên và nên văn hoá vật chất của quá khứ.
Trạng thái kinh tế là nhân tố quan trọng gây ra và tái tạo tình huống khủng hoảng trong sự phát triển
xã hội. Lề thói hành chính trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, sự định chặt chẽ từ trên xuống (bất chấp
không phải chỉ nhứng quy luật kinh tế mà cả các lẽ phải thông thường), sản xuất vì xản xuất chứ không
vì con người, vì sự hoàn thành kế hoạch một cách hình thức chứ không phải nhằm thoả mãn các nhu
cầu thực tế, tình trạng người sản xuất áp đặt nhu cầu tiêu dùng đã hình thành một cách khách quan, đã
làm nảy sinh cơ chế kìm hãm và biến dạng không chỉ sự phát triển kinh tế mà cả sự phát triển xã hội.
Do hậu quả của sự độc quyền thống trị của tư duy kinh tế cũ (chính xác hơn là tư duy kỹ trị) trong
thực tiễn mà một phạm vi rộng lớn các vấn đề, bao trùm không gian sống của con người, đã không
được nhận sự quản lý định hướng và cả hiệu quả. Đó là vị trí khách quan và vai trò của con người
trong xã hội và sản xuất cũng như
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thái độ chủ quan của con người đối với xã hội và sản xuất, những điều kiện lao động và sinh hoạt cụ
thể của con người , những nhu cầu lợi ích của anh ta, những mục đích xã hội và định hướng giá trị.
Thời kỳ trì trệ đã để lại di sản một tầng lớp người đông đảo có những đặc điểm thụ động xã hội
chiếm ưu thế, một tầng lớp những con ngườl kể từ công nhân cho đến bộ trưởng mà tâm lý của họ bị
hàng loạt triệu chứng của “cơn say văn hoá - xã hội” giống như cơn say rượu thực sự, thể hiện ở tự
điên đảo đảo điên giữa sự hào hứng hoạt động xã hội và thụ động xã hội; không đồng tình, thậm chí từ
bỏ cả mục đích và nhiệm vụ của đời sống xã hội. Đã hình thành kiểu xã hội nhân cách có nhiều biến
thể cá nhân mà chiếm ưu thế là những đặc điểm dễ thích nghi hay dễ thích ứng với hoàn cảnh. Trong
thời kỳ trì trệ ở cấp độ cá nhân chiếm ưu thế là mục đích về cuộc sống yên bình, thang tiến công danh
hay là tăng số phúc lợi cá nhân, những mục đích hướng đến tiêu dùng và chủ nghĩa vật chất chứ không
phải là những mục đích hoạt động có ích cho xã hội, giành được sự tôn trọng và tình yêu của những
người xung quanh, đạt được các chỉ tiêu lao động cao. Tình trạng khi mà những cá nhân – xa vời so
với những lý tưởng của xã hội xã hội chủ nghĩa - lại đạt những thành quả lớn nhất và chiếm được uy
tín xã hội, đã có tác động phân rã toàn bộ xã hội, đặc biệt là thanh niên.
Những hiện tượng ttì trệ và tiêu cực thường bắt đầu phát triển ở những nơi mà đại bộ phận những cá
nhân nằm trong một cơ cấu tổ chức nào đó, bị phi nhân cách hoá, đặt hoàn toàn và toàn bộ năng lực
của mình phụ thuộc vào chuẩn mực của tổ chức, các bản quy định và hướng dẫn (chính thức và không
chính thức), được tích ứng một cách tự giác hay vô ý thức với tình trạng hiện tồn hoặc các điều kiện
khách quan. Nhưng đó chỉ mời là một mặt của vấn đề. Một mặt khác nguy hiểm và đáng quan tâm lo
lắng hơn. Đó là tình hình và những điều kiện khách quan mà tự bản thân chúng đã bao chứa các yếu đó
là nguồn góc nảy sinh những sự không hòa hợp và mâu thuẫn trong đời sống xã hội. Sự thích ứng với
những điều kiện khách quan và chủ quan hiện tồn, sự chối bỏ hay kìm chế không thực hiện những đổi
mới. Đó không phải là quá trình xa rời cả hai, sự cân bằng và làm biến dạng xã hội lẫn cá nhân. Tập
thể biến thành một “đám đông” thiếu cá tính, cá nhân biến thành vật phụ thuộc chức năng của quá trình
sản xuất. Kết quả tất yếu là sự đánh mất dần dần suy nghĩ thực tiễn độc lập của cá nhân và thích nghi
cao lên với sự phụ thuộc của hanh vi cá nhân vào ý thức của số đông. Chính điều này đóng vai trò chủ
yếu làm sâu sắc và trầm trọng hơn (ở cấp độ cao hơn) những mâu thuẫn xã hội làm nảy ninh hành vi
phản xã hội.
Để chặn đứng các quá trình tiêu cực đang anh hưởng phá hoại đến trạng huống xã hội hiện thời của
con người, cần phải, trước hết là vạch ra và nhận biết cắc nguyên nhân cụ thể của sự bất an trong lĩnh
vực xã hội và thứ hai là hoạt động tự giác của hệ thống nhằm thủ tiêu những sự bất cân đối trong mối
quan hệ tương tác “con người - xã hội”.
Điều khác biệt cơ bản gĩưa cuộc cải tổ của chúng ta với tất cả những cải cách trước đó, những cuộc
cải cách tuy đã tốn nhiều phương tiện và sức lực song đem lại
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Nhân tố con người…

hiệu quả kinh tế và xã hội không đáng kể, là nó xuất phát từ con người, từ việc hình thành ở anh những
phẩm chất xã hội mới với tư cách là cá nhân độc lập, tích cực. Từ quan điểm xã hội học, cải tổ có
nghĩa là tạo ra tư duy mới - không chỉ về kinh tế mà cả xã hội - cùng với việc đưa nó vào thực tiễn
trong lĩnh vực hoạt động sống của xá hội.
Xã hội học của chúng ta, cũng như kinh tế học, có truyền thống xem xét con người chỉ như sản
phẩm của hệ thống, bằng cách dựa chủ yếu vào sự hoàn thiện dần dần các cơ cấu kinh tế, xã hội, chính
trị và những cơ cấu khác, các hình thức tổ chức và luật pháp khác nhau... trong việc giải quyết tất cả
những vấn đề tồ chức xã hội và phát triển. Chuyển sang những cơ cấu phi cá nhân và những hình thức
tể chức mới nhằm đạt được lý tưởng hành chính mong muốn đó là phương thuốc bách bệnh chống lại
các hiện tượng tiêu cực mà người ta đã được tìm ra. Do lý tưởng háo những cơ cấu phi cá nhân, những
hìnhl thức luật pháp cấm đoán và có tổ chức như thế, tư duy xã hội cũ quên rằng các cơ cấu và hình
thức này la fkết quả hoạt động của con người. Các sơ cấu bắt đầu vận hành (tức là tim thấy sự tồn tại
về mặt xã hội) chỉ khi nào “được lấp đầy” bởi các cá nhân hiện thực. Các cơ cấu đó không vận hành tự
thân mà được đưa vào hoạt động nhờ các cá nhân và ác nhóm ca nhân. Con người không chỉ là sản
phẩm của hệ thống. Chính bản thân hệ thống là sản phẩm của hoạt động con người. Các cớ cấu sẽ vận
hành như những gì mà các cá nhân sẽ xử sự, còn hoạt động của các cá nhân bị quy dinh bởi một phức
hợp lơn hơn nhiều các nhân tố so với những điều mà hệ thống này hay hệ thống khac có thể tổ chức.
Nhân cách không chỉ là hệ quả mà còn là nguyên nhân của các hành vi có ý nghĩa xã hội (tích cực
cũng như tiêu cực) được thực hiện trong hệ thống vĩ mô cũng như vi mô, các mối quan hệ xã hội cung
như bản thân nhân cách với tư cách là tổng hoà các mối quan hệ xã hội không phải là thuộc tính của
các hệ thống nhân cách nào đó và các yếu tố cấu trúc của chúng. Tính chất và nội dung của các mối
quan hệ xã hội phản ánh thông qua những phẩm chất xã hội của các nhân tố hiện thực. Và vấn đề là ở
chỗ để xác định, ở mức độ nào thì nhứng hệ thống kinh tế xã hội, chính trị và tư tưởng do con người
tao ra không chỉ tính đến nhu cầu và lợi ích của nó (những nhu cầu và lợi ích này tự nó cớ thể có tính
chất trì trệ) mà con tác động đến việc sử dụng đầy đủ nhất tiềm năng hiện có của “nhân cách con
nguời”, phát hiện tính độc đáo của nhân cách, những năng lực và tư chất sáng tạo của nó. Nếu công
cuộc cải tổ không đụng chạm đến tâm lý và nhận thức của con người , nếu nó chỉ giới hạn ở các hình
thức tổ chức luật pháp , cơ chế kinh doanh hay thiết chế chính trị, mà không tính đến các phẩn chất xã
hội của con người thì nó không thể đem lại và sẽ không thể đem lại những kết quả đáng kể.
Sự phát triển tiến tới và tăng tồc vê kinh tế - xã hội của xã hội chỉ có được khi mỗi một ngưòi (độc
lập hoặc vói tư cách thành viên của một nhóm xã hội) hành động không như là “ngưòi đại biểu” cho vị
trí hay vai trò phi cá nhân trong cơ cấu nào đó, mà tham gia như là một cá nhân, bộc lộ cá tính thậm
chí trong những điều kiệu ‘bên ngoài” không thuận lợi nhăt để làm điều đó. Khác với những phẩm chất
xã hội chung của nhân cách, cá tính của nó là phức họp các phẩm chất xã hội phân biệt cá nhân này với
cá nhân khác, các phẩm chất không lặp lại. Chính cá tính là cơ sở của các
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hành động đổi mới, độc đáo và sáng tạo của nhân cách, là cơ sở cho sự đóng góp đặc sắc của nhân
cách vào sự phát triển văn hóa loài người. Đồng thời, những nét chung và lặp lại trong hoạt động của
các cá nhân giúp cho việc bảo lưu và chuyển dịch văn hoá hiện tồn cùng những truyền thống của nó từ
thế hệ này sang thế hệ khác. Sự tền tại các phẩm chất xã hội chung trong hoạt động của con người bảo
đảm tính kế thừa trong sự phát triển của xã hội loài người và cả văn hóa của nó. Nhưng bản thân sự
phát triển được hiểu như là lính số và việc đem những yếu tố mới về chất vào văn hoá hay những mối
quan hệ giữa các yếu tố đó, thì phụ thuộc vào sự sáng tạo cá nhân, và là kết quả biểu hiện của nhứng
nét độc đáo của nhân cách
Để hoạt động phù hợp với các nhiệm vu xã hội mới, để sống và làm việc theo cách mới, cần phải
học cách tư duy theo lối mới. Tư duy không tự mình sản sinh ra cũng không sinh ra trong một thời
gian trống rỗng. Chính những hành động làm cơ sở của tư duy làm nảy sinh ra tư duy.
Tư duy hình thành trên cơ sở thích ứng với các điều kiện xã hội đã hình thành – đó là tư duy bảo
thủ, thích hợp phục vụ cho hành vi khuôn mẫu, do đó, làm cho trật tự xã hội hiện tồn cùng các cơ cấu
tổ chức và chỉ dẫn của nó được duy trì và tái tạo.
Cơ chế hình thành nhân cách thông qua cơ cấu xã hội và thiết chế xã hội đang tồn tại tạo ra kiểu
nhân cách thích nghi thiên về bảo tôn trật tự truyền thống vật chất và tư duy phù hợp mục đích xã hội
hiện tôn. Các cơ cấu và thiết chế xã hội hiện tồn tạo ra những hành vi và cách suy nghĩ khuôn sáo.
Không thể nói rằng những khuôn mẫu này là không cần thiết hay không có các yếu tố tất yếu và hiệu
quả của xã hội. Một xã hội bất kỳ quan tâm đến tính ổn định của mình đều phải xây dựng một mẫu
người duy trì và thể hiện những nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của xã hội đó. Mẫu người này được đặc
trưng bởi một tập hợp những đặc điểm chung, nhờ những đặc điểm đó mà các thiết chế văn hóa xã hội
cơ bản được tái tạo.
Tính ổn định xã hội được bảo đảm bởi cơ chế lặp lại tư tưởng và hành động, bị phá võ trong những
thòi kỳ mâu thuẫn xã hội trở nên căng thẳng, trầm trọng, khi đó trong những cơ chế tái sản xuất cơ cấu
và thiết chế xã hội sự rối loạn, suy giảm lệch chuẩn ngày càng tăng lên.
Những mối quan hê giữa nhân cách kiểu thích nghi với xã hội trong những điều kiện đó lộ rõ tính
không ích lợi của mình, thậm chí là có hại. Trong những tình huống khi mà xã hội đầy rẫy các hình
tháì nội dung mới thì đòi hỏi phải có tư duy mới. Hơn thế nữa cần phải có kiểu tư duy xã hội mới cùng
được chấp nhận để dứt tung cái vòng ràng buộc giả tạo trong mối quan hệ qua lại giữa xã hội và con
người, để đưa ra cho các quan hệ này những tình huống mới đòi hỏi phải lựa chọn giải pháp cho phát
triển, định ra các thông số mới của việc tổ chức xã hội. Nói cách khác tư duy đó phải thật sự là tư duy
khoa học.
Yếu tố khoa học trong tư duy xã hội mới không mâu thuẫn với tính tích cực,khuấy động của nó
trong việc hưóng tới tổ chữc lại xã hội, mà trái lại nó là cơ sở cho điều đó. Sự vận động của tư duy xã
hội xung quanh một số chân lý cũ rĩch, tuy nhiêu có thể nhào nặn được cục “dần bỏ” nhỏ cho các tác
gia của nó, song không thể đem lại triển vọng và phương
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học

www.ios.org.vn

Xã hội học, số 1 - 1990
52

Nhân tố con người…

hướng phát triển cần thiết cho tư duy xã hội. Chỉ có sự phát triển thường xuyên về phía trước cử tư duy
theo các quy luật đấu tranh và phủ định biện chứng mới là thuộc tính riêng của tư duy xã hội mới. Xã
hội cần phải làm việc làm sao cho, trước hết là đem lại xu hướng tốt đẹp nhất cho sự phát triển này và
thứ hai là bảo đảm khả năng dựa được trên cơ sở vô cùng rộng rãi của khối tài liệu mà khoa học xã hội
trong nước cũng như quôc tế đa thu thập được
*
* *
Sự giảm sút hiệu quả của các cơ cấu và hình thức tổ chức hiện có trong hoạt động của con người, sự
xuất hiện các hiện tượng trì trệ, sự rối loạn trong các quá trình phát triển và những gián đoạn trong sự
phát triển này đã sinh ra các biến dạng trong hoạt động của con người, làm giảm sự cách tân của nó và
hạn chế những sự biểu hiện thực tế nào đó về năng lực và kiến thức của con người. Tất cả những điều
đó cũng có nguyên nhân của chúng.
Trước hết là khuynh hướng nghêng về các quan điểm không phù hợp với thực tế lịch sử (của quyết
đinh “kinh tế”, “Tổ chức” hay “Cấu trúc”). Thư hai là sự biến dạng trong hoạt động của con người sinh
ra bởi các chế định nghiêm ngặt về hoạt động kinh tế (Đặc biệt là bởi những người lãnh đạo), bởi số
lượng lớn các chỉ tiêu số luợng hướng chủ yếu tới tổng sản lượng (dù đó là “sản xuất” hay sản xuất
chuyên gia), các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế đối với sự hoạt động của hệ thống này hay hệ thống khác
(ví dụ như: lợi nhuận)hầu như bị thủ tiêu, xem thường các chỉ tiêu xã hội trong hoạt động kinh tế, việc
không có ngành thống kê xã hội. Thư ba là, việc tuyệt đối hoá quan điểm tổ chức, việc sùng bái cơ cấu
tổ chức của quản lý đang cản trở và hạn chế sự biểu thị năng lực, sự cách tân, sự sáng tạo .... đã bắt
buôc khách quan dẫn tới sự sản xuất ra chất lưọng thấp, dẫn tới sự vi phạm công nghệ và trừ bị các tiêu
chuẩn được ấn định. Đồng thời cũng cần phải chú ý đến sự thích ứng giả tạo của các phân hệ cụ thể về
kinh tế, xã hội và những lĩnh vực khác cảu xã hội tới những đòi hỏi hoặc là hy vọng của cơ chế quản lý
hành chính - mệnh lệnh.
Nên, chẳng so gì bí mật cả, khi lịch sử của nhiều Viện hàn lâm xã hội của chúng ta trong vài mươi
năm gần đây đã thay đổi xoành xoạch các cải biến cơ cấu mà nhứng cuộc cải biến này thông thường
biến thành vòng khép kín, “sát nhập” và “phân nhở”, những cố gắng giải quyết các vấn đề khoa học (ví
dụ: như các vấn đề phát triển lý luận xã hội, tăng cường mối liên hệ của nó với thực tiễn....)chỉ bằng
cách cải biến cơ cấu - tổ chức - tức là giảm bớt sau đó lai vòng mới trong việc thổi phồng biên chế đấy chỉ là sự hoạt động gia hiệu. Kết quả đáng buồn của nó là sự phát triển hiện nay của lý luận xã hội
vẫn còn giữ nguyên ở mức độ những năm 30, như đã được đại hội lần thư 27 Đảng cộng sản Liên Xô
chỉ ra.
Chúng tôi dân thêm một ví dụ nữa. Phong trào hợp lý hoá và hoạt động sáng chế phát minh về
nguyên tắc là đươc xã hội khuyến khích. Chế độ hành chính đã định

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học

www.ios.org.vn

Xã hội học, số 1 - 1990
G. Oxipop

53

hướng thích nghi với tình hình đó. Các nhà lánh đạo của chế độ này “báo cáo” về số lượng to lớn
những đề nghị hợp lý hoá và những phát minh sáng chế được ghi nhận. Song thông thường thì công
việc dùng lại ở đó. Chỉ một vài đề nghị không đáng kể là được áp dụng con thì thông thường là để phô
trường hình thức. Thực tế là đến 80% các phát minh sáng chế quan trọng (theo số liệu của N. Smebep)
bị ngành công nghiệp gạt ra.Bởi thế cho nên chẳng có gì ngạc nhiên cả khi hiệu quả kinh tế của các
hoạt động cách tân chỉ còn lại hoàn toàn không đáng kể. Những yêu cầu thực hiện kế hoạch và tổng
sản lượng, mà là cực kỳ hình thức, đang đóng vai trò là vật cản cảu tiến bộ khao học - kỹ thuật, là sự
cản trở việc bộc lộ cá tính.
Quá trình thích nghi với hoàn cảnh đã sinh ra ngay cả qúa trình phi cá tính hoá ở những người lãnh
đạo. Những việc mà những nhà lãnh đạo này thực hiện như là nhân danh lợi ích chung đang trở thành
cơ sở cho những sự vận động xã hội của họ, mà không hiếm trường hợp là sự gầy rối loạn chính cho xã
hội. Song trên thực tế, bộ máy điều hành quản lý đã không mang lại một trách nhiệm cá nhân nào cho
việc tăng thêm lợi ích. Do đó các hậu quả vật chất và đạo đức tương ứng là : Những cánh đồng được
gieo trồng bừa bãi và một số lớn các kĩ thuật nông nghiệp bị loại ra; các thiết bị không được sử dụng
và hiện tượng dự trữ qúa mức tiêu chuẩn nguyên liệu, vật tư, kỹ thuật vv... Tiếp sau những người lãnh
đạo, sự cân bằng và sự biển dạng đang bao trùm toàn bộ hệ thống.
Vấn đề cơ cấu tổ chức của quản lý còn có một khía cạnh nữa. Đấy là trình độ am hiểu chuyên môn
kinh tế và xã hội của những người lãnh đạo. Cải tổ còn có hàm ý nói tới kiểu người lãnh đạo hoàn toàn
mới. Những người nắm vững kiến thức về kinh tế và xã hội học hiện đại đến mức hoàn thiện. Phần lớn
những người chỉ huy sản xuất mà hiện nay đang có là những kĩ sư có định hướng thuần tuý kỹ thuật
(nói đúng hơn là kỹ trị). Do đó việc giải quyết hiện thực các vấn đề kinh tế và xã hội bị trì hoãn bởi
bệnh hình thức do dự quen với các chỉ thị của cơ quan nhà nước được giao hợp pháp, và bởi thế cho
nên hóa ra là trên thực tế không có một nhược điểm nào. Song thật ra thì điều đó dẫn tới việc hạn chế
nhãn quan của người lãnh đạo bằng những nhiệm vụ cục bộ, thiển cận mà được giải quyết bất chấp lợi
ích thực tế của con người và xã hội. Đồng thời sẽ diễn ra sự mâu thuẫn giữa các mục tiêu trái ngược
của các cơ quan nhà nước khác nhau và kết qủa của điểu dó sẽ là - sự tuyệt vọng nhất định và chủ
nghĩa bi quan trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội là sự trì hoãn nhịp độ phát triển của đất
nước.
Nếu như một hệ thống mà kich thich được việc biểu thị sáng tạo và kích thích sự cách tân ở bên
trong thì sự hoạt động và phát triển của nó sẽ diễn ra không có các mâu thuẫn nội tại căn bản, còn khả
năng phát sinh và tăng lên các hiện tượng tiêu cực cũng sẽ dần dần bíến mất; sự thich hợp các quyền
lợi của xã hội và các cá nhân sẽ được tăng cường. Ngành công nghiệp đã có vô số trường hợp mà trong
đó các hê thống kinh tế - công nghệ được dự định và vạch kế hoạch hoàn hảo bị sụp đổ, bởi vì đã
không chư ý tới những con người năm trong guồng máy hoạt động của nó. Kết luận này không chỉ
đúng với các lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị. Mà trong một mức độ tương đương nó liên quan tới
lĩnh vực tinh thần – khoa học, công nghệ, văn hoá vv... Sự cá tính
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hóa chủ nghĩa đa nguyên về y kiến - Đấy không chỉ là phuc lợi to lớn nhất của con người đã thu nhân
được qua quá trình tiến hoá nhiều thế kỷ mà nó còn là phuc lợ to lớn nhất của xã hội. Và nếu như xã
hội không thể và không biết sử dụng phúc lợi này thì nó sữ không thể thoát khỏi sự trì trệ.
Các công trình nghìn cứu xã hội học cho phép rút ra kết luận: Hoàn cảnh trì trệ đã hình thành sự
mất cân bằng đáng kể giữa các cơ cấu tổ chữc không linh hoạt. xo cứng của hệ thống quản lý và việc
sử dụng các tiềm năng hiện có của “nhân tố con người”
Chẳng hạn như, từ 40 đến 50% công việc trong ngành công nghiệp không đòi hỏi hình độ chuyên
môn cao và công việc ở những nơi này được thực hiện bằng thủ công hoặc là chỉ bằng các công cụ cơ
khí đơn giản. Sự tư động hóa từng phần, không đồng bộ, trình độ kỹ thuật không cao của việc tự động
và bán tự động theo mẫu vật dụng đáng dẫn tới việc giảm bớt nơi làm việc (gần 12,5 lần), là những nơi
đang đòi hỏi những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, và đồng thời lại tạo ra 1/3 nơi làm việc có
trình độ chuyên môn thấp. Vì thế vào đầu những năm 80 đa xuất hiện rõ nét khuynh hướng ổn định cơ
cấu nơi làm việc, điều đó trước hết dẫn tới sự trì trệ trong cơ cấu cấp bậc nghề nghiệp của giai cấp
công nhân. Nếu như trong những năm 1962 - 1972 nhận thấy có sự tiến bộ đáng kể trong việc phân bố
lại trình độ chuyên môn của công nhân bậc thấp và và bậc cao có lợi cho những người bậc cao, thì
trong những năm 1972 - 1982 quá trình này thực tế đã bị chấm dứt. Trong những thời kỳ này tương
quan của bậc cao, bậc trung và bậc thấp trong trình độ nghề nghiệp của công nhân thực tế là như sau:
trong năm 1962 - 13: 50: 37; trong năm 1972 - 22: 51: 27; trong năm 1982 - 25: 50: 25. Cơ cấu nơi
làm việc và trình độ chuyên môn không phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật
đóng vai trò là nhân tố kìm hãm trong việc giải quyết nhiệm vụ tăng tốc sự phát triển kinh tế - xa hội
của đất nước.
Cần phải bổ sung thêm vào điều này sự lạc hậu về trình độ đào tạo cán bộ chuyên môn so với yêu
cầu cần thiết xã hội, và việc sử đụng bất hợp lý cơ cấu thành phần hiện có của sức lao động.
Trình độ đào tạo chuyên môn của công nhân Xô-viết lạc hậu đáng kể so với trình độ đào tạo công
nhân có trình độ chuyên môn của Mỹ và Nhật Bản, của Cộng hoà dân chủ Đức và Tiệp Khắc. Thậm
chí ỏ các xí nghiệp mới trong các ngành nghề: tạo máy, năng lượng,điện tử, công nghiệp hóa chất và
các ngành khác, trình độ chuyên môn thực tế của công nhân lạc hậu so với yêu cầu cần thiết của xã hội
dao động ở mức 75: 82%. Các số liệu thống kê đã tìm thấy rằng gần 70 % lrường hợp phế phẩm 30%
hư hỏng thiết bị ở các xí nghiệp trong ngành chế tạo máy là kết quả của trình độ chuyên môn chưa cao
của công nhân. Đồng thời hơn 50% công nhân có trình độ “chuyên môn cao”, theo những công trình
nghiên cứu xã hội học được sử không phù hợp chuyên môn.
Ngay cả tình hình sử dụng cán bộ kỹ thuật cũng diễn ra không tôt hơn. Sự trùng hợp hình thức của
cơ cấu giáo dục mong muốn và thực tiễn là đặc trưng cơ bản đối
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với cán bộ kỹ thuật. Chỉ có 60 - 70 % những người có trình độ đại học được sử dụng phù hợp vòi
chuyên môn đào tạo. Lao động trí óc phức tạp chiếm trung bình 30-35 % tổng số kỹ sư được cấp bằng,
còn nói đúng ra thì lao động kĩ thuật sáng tạo chỉ chiếm có 10%
Trong tiến trình nghiên cứu xã hội học cũng đã phát hiện ra rằng, ở 40-45% cán bộ kỹ thuật có đề
tài hoạt động sản xuất không phù hợp với các yêu cầu của lao động kỹ thuật. Phần lớn hơn của cán bộ
kỹ thuật vẫn còn bận rộn với việc duy trì sự hoạt động của kỹ thuật và của hệ thống tổ chức - quản lý
hiện cớ (phục vụ quản lý 55%. Lao động vận hành kỹ thuật 30%, lao động trực tiếp tổ chức chỉ đạo
quá trình sản xuất 32%). Trong khi đó 80% các nhà chuyên môn có mong muốn to lớn được giải quyết
độc lập với các nhiệm vụ kỹ thuật phực tạp. Song, trực tế chỉ có 20% vị trí công tác mà họ đang làm
có đước khả năng như vậy.
Việc sử dụng bất hợp lý sức lao động đang dẫn tới những thiệt hại to lớn về kinh tế và xã hội đó là
chưa nói đến sự sói mòn tiềm lực tinh thần của người cán bộ. Quá trình biến dạng trong lĩnh vực động
cơ nâng cao trình độ chuyên môn đang phát triển. Trong năm 1980 sự cần thiết sản xuất là động chủ
yếu của việc nâng cao trình độ chuyên môn (trong đó có việc nâng cao học vân), còn dư luận xã hội về
địa xã hội của người cán bộ thì gắn liền với việc vị trí đó đã cần thiết cho xã hội được bao nhiêu từ
chính góc độ cần thiết cho sản xuất. Trong năm 1984 sự đánh giá bị thay đổi. uy tín xã hội và việc mở
rộng tầm hiểu biết, trường không gắn một chút nào với sự cần thiết sản xuất và và thái độ lao động nói
chung, đã trở thành động cơ chủ yếu của việc nâng cao trình độ chuyên mon và lấy bằng đại học. Ở
một mức độ không nhỏ chính sự cách biệt sâu sắc giữa đào tạo phổ thông và đào tạo xã hội đã thúc đẩy
điều đó.
Cả chỉ số thỏa mãn với công việc cũng đang gợi ra những mối lo lắng thật sự.
Nếu như nhin chung có 60-67% số công nhân và cán bộ kĩ thuật thoả mãn với công việc của mình,
thì trong số những người mà trình độ chuyêa môn của họ không trùng hợp với những yêu cầu của vị trí
công tác con số này hạ xuống đến 40 – 50%
Hoàn cảnh xã hội hiện tại đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp mà có thể đặt cơ sở cho những chuyển
biến tích cực trong kế hoạch này dựa trên sự tính toán không chỉ hiệu quả kinh tế mà cả hiệu qủa xã
hội khi áp dụng tự động hoá và cơ khi hoá. Do đó sẽ là có lợi khi luận chứng trong kế hoạch phát triển
kinh tế -xã hội hàng năm của Liên Xô sự phân bố lại trình độ chuyên môn bậc thấp và bậc cao tối
thiểu là 2-3 % có lợi cho bậc cao, còn hướng triển vọng đến năm 2000 là 3 – 4% nhằm gắn liền trực
tiếp việc đào tạo cán bộ kỹ thuật với hệ số hoạt động của xí nghiệp, bao gồm cả các chi phí về đào tạo
cán bộ.
Các biện pháp do Đảng Cộng sản Liên Xô đề ra về nâng cao ví trí lao động kỹ thuật trong công
nghiệp cần phải được thể hiện ngay trong thời gian của kế hoạch 5 năm lần thứ 12. Tuy vậy, sẽ là hợp
lý nếu đi xa hơn nữa trong khi giải quyết thực tế các nhiệm vụ cơ bản của chính sách xã hội cần phải
dựa vào hệ số giảm bởi sự cách
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biệt hiện có giữa trình độ chuyên môn của những người đang làm việc với vị trí công tác trong giới cán
bộ kỹ thuật. Với sự hỗ trợ của các đòn bẩy kinh tế cần phải cắt giảm mạnh mẽ số lượng cán bộ có học
vấn đại học nhưng đang làm những việc không phụ hợp với trình độ chuyên môn của mình (đối với kĩ
sư là 15 %, còn đối với những người có học vấn chuyên môn trung cấp là 25%).
Có tình trạng mất cân đối to lớn hiện nay giữa tiềm năng hiện có của “nhân tố con người” và việc
sử dụng hiện thực nó. Không chỉ các số liệu khách quan mà cả các số liệu chủ quan cũng chứng tỏ điềc
đó. Hơn 2/3 nhữnh người công nhân và cán bộ kỹ thuật có việc làm (và ở đây số liệu nghiên cứu của
chúng tôi trùng với số liệu của các nhà xã hội học ở Nôvôximbiếc) cho rằng họ làm việc chưa hết sức.
Việc khắc phục tình trạng mất cân đối này, việc loại bỏ các nhân tố quy đinh tình trạng đó cho phép
đưa vào quá trình kinh tế xã hội những nguồn dự trữ to lớn chưa được khai thác của "nhân tồ con
người".
*
*

*

Công cuộc cải tổ trước tiên huớng tới việc nâng cao phúc lợi của nhân dân. Việc giải quyết nhiệm
vụ này (cũng giống như các nhiệm vụ cải tổ khác nữa) cần được bắt đầu từ việc xác định và phân tích
các tài liệu khách quan. Theo tài liệu thống kê xã hội và nghiên cứu xã hội học, ta có 28,1% cư dân
trong nước thỏa mãn với điều kiện đời sống vật chất; trong lĩnh vực dịch vụ tình hình cực kì khó khăn,
chỉ có 13,4% thỏa mãn với sự hoạt động của nó. Thoả mãn với công việc của các cửa hàng lương thực
thực phẩm là 14,5%, của các cơ sở ngành ăn uống công cộng 12,6%, của các cửa hàng bán hàng hóa
công nghiệp 14.5 %, của các cơ sở dịch vu sinh hoạt 10,7 %, của ngành vận tải hành khách là 11,8 %
vv. . . Số liệu này nhận được ngay trong thời kỳ mà nhân dân đã “quen” với tất cả và “cam chịu” tất cả
Cải tổ - Đấy là một quá trình cách mạng mà về ý nghĩa xã hội có thể so sánh với cách mạng tháng
Mười. Nhưng điều kiện chính trị, xã hội để thực hiện nó đã khác đi. Không thể coi cải tổ như là việc
sửa chữa cơ bản lâu dài trong một ngôi nhà mà những người ở trong ngôi nhà buộc phải chuyển vào ở
trong những cái lều một thời gian dài, mặc bất cứ cái gì rơi vào tay họ, ăn uống kham khổ. Không thể
khai thác vô hạn tính lạc quan và lòng nhiệt tình xã hội được mãi.
Xã hội sẽ giải quyết có kết qủa các vấn đề của công cuộc cải tổ ở tất cả mọi phương diện của nó với
điều kiện là trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm sẽ bắt đầu thay đổi căn bản chất lượng sống của nhân
dân, thị trường sẽ tràn đầy các hàng công nghiệp và lương thực thực phẩm chất lượng cao, còn lĩnh
vực dịch vụ sẽ bắt đầu thỏa mãn các nhu cầu của nhân đân ở trình độ chất lượng ngày càng cao. Chỉ có
như vậy mới có thể "chuyển hướng” nhận thức và hành động của mọi người từ “tiêu dùng” sang “sản
xuất”. Các biện pháp nhằm phát triển tăng tốc qúa trình sản xuất hàng hóa tiêu dùng, buôn bán, lĩnh
vực dịch vụ được thông qua trong khi thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Đảng toàn Liên bang lần
thú 19 chính là nhằm giải quyết các nhiệm vụ đó của cải tổ.
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Chế độ hạch toán kinh tế, hiệp tác hoá, lao động cá thể sẽ làm phận sự của mình. Song trong những
điều kiện thiếu hụt kinh niên điều đó đòi hỏi phải có một thời gian đài. Đồng thời cần phải kịp thời
ngăn chặn các hậu quả tiêu cực có thể có của các hình thức lao động mới.
Để chấm dứt sụ thống trị của người sản xuất trong nước đối với người tiêu dùng, theo quan điểm
của tôi, cần thiết phải mở rộng nhập khẩu các hàng hóa công nghiệp và lương thực,thực phẩm, phải
gấp rút xây dựng các xí nghiệp hỗn hợp trong lĩnh vực buôn bán và dịch vụ. Không thể thiếu được
nhập khẩu. Những lời kêu gọi chấm dứt “hành động xuẩn ngốc của nhập khẩu” sẽ là ý kiến sáng suốt
chỉ khi nào chúng ta mở rộng sự cạnh tranh trên thị trường. Nhò ý chí và tài năng của nhân dân ta.
Chúng ta sẽ thắng sự cạnh tranh này. Còn nếu như chúng ta cự tuyệt sự cạnh tranh thu mình vào “tính
độc đáo” của mình, thì sự giải quyết nhiều vấn đề phúc lợi của nhân dân sẽ bị dây dưa vài chục năm
nữa.
Không có các chương trình nghiên cứu xã hội học sẽ không thể giải quyết được ngay cả các vấn đề
dân chủ háo trong xã hội của chúng ta cũng như cải cách chính trị căn bản. Ở đây ngành thống kê hành
chính chẳng giúp ích được gì. Nếu như tin vào các số liệu của ngành này thì sẽ thấy nhiều triệu quần
chúng nhân dân tham gia vào quá trình dân chủ hoá , hàng triệu đại biểu đại diện cho nhân dân nước ta
trong các cơ quan quản lý dân cư khác nhau. Nhưng trong thực tế tình hình diễn ra không đúng như
vậy.
Chúng ta sử dụng thống kê xã hội và đơn cử một vài số liệu của các công trình nghiên cứu theo
phương pháp chọn mẫu. Số những người coi các Xô Viết đại biểu nhân dân là cơ quan quyền lực nhân
dân thực sự chiếm 31.6%, thực hiện các hoạt động vì lợi ích của nhân dân lao động 24.7%, còn theo ý
kiến của phần lớn những người lao động, thì các Xô Viết đại biểu nhân dân đã bị quan liêu hóa. Kết
luận này được xác nhận bởi các sự kiện dưới đây: Chỉ có 5% quần chúng nhân dân lao động là đã đưa
ra các yêu cầu và đề nghị tới các đại biểu Xô Viết. Và chỉ có một nửa trong số họ nhận được sự giải
quyết tích cực. Đã diễn ra tình trạng xa lánh của chính quyền đại diện với quần chúng lao động. Chỉ có
2% cử tri cho rằng họ có thể kiểm tra được hoạt động của các đại biểu mình bầu. Việc vạch ra cơ chể
chuyển quyền lực dân từ hình thức sang thực sự - là một trong những vấn đề quan trọng nhất của khoa
học xã hội học. Các nghị quyết của hội nghị Đảng toàn Liên bang lần thứ 19 (7-1988), của Hội nghị
toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô đang thay đổi căn bản tình hình trong lý luận và
cả trong thực tiễn.
Vai trò kiến thiết của xã hội học trong các quá trình của cải tổ, có lẽ không còn nghi ngờ. Song tôi
còn lâu mới đi tới được kết luận lạc quan rằng lúc này xã hội học đã phát huye đầy đủ những khả năng
của mình tham gia hết về vào quá trình đổi mới cách mạng xã hội. Xã hội học vẫn còn tiếp tục bị giữ
nguyên ở địa vị người cùng đinh.
Các nhà xã hội học không được đưa vào bàn thẩm định các nghị quyết đầu dự thảo hoặc đang chuẩn
bị thực hiện của nhà nước. Mà nếu có được đưa vào thì
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cũng là ở mức độ người quản lý khoa học chứ không pahỉ là chuyên gia đứng đầu ngành. Và sự thực
hiển nhiên này đã được công luận thấy rõ.
Khi soạn thảo các quyết định có ý nghĩa xã hội cấp nhà nước, theo quan điểm của tôi, thông thường
có các sai sót sau. Trước tiên loại trừ việc soạn thảo các phương án khác nhau của các quyết định dự
thảo. Thông thường thành lập Ủy ban phụ trách mà thành phần chủ yếu là từ số những người có địa vị
chính quyền cao. Các ủy viên của Ủy ban giao cho những người trực thuộc mình soạn thảo phần nay
hay phần khác của dự thảo quyết định. Sau đó dự thảo được thảo luận ở Ủy ban, được đồng ý sơ bộ ở
các cấp ra chỉ thị và sau đó được công bố để thảo luận toàn dân. Các phương tiện thông tin đại chúng
đã nêu gương trước cho việc thảo luận. Chẳng hạn, đã diễn ra như vậy khi thông qua luật về các tập thể
lao động. Có thể từ vải len tốt may được bộ quần áo, tư vật liệu chất liệu chất lượng cao đóng được cải
tủ. Nhưng nếu như kêu gọi hoàn thiện bộ quần áo đã may sẵn và chiếc tủ thành phẩm thì chắc gì có thể
nhận được điều tốt đẹp; Chúng ta hãy chú ý vào một ví dụ nữa. Các biện pháp về tăng cường đấu tranh
với tệ nghiện rượu và thói rượu chè be bét đã mang lại cho chúng ta bao nhiêu là bất ngờ, bao nhiêu
hậu quả không ngờ tới: Có nghĩa là tôi muốn nói về việc cần thiết phải đi tới việc công bố và thảo luận
các dự thảo quyết định khác nhau, hơn nữa là các dự thảo đối sách, đối tượng của nhau. Điều đó sẽ là
hiện thực hóa quá trình mở rộng dân chủ, thu hút nhân dân vào các hoạt động sáng tạo hợp pháp.
Nhưng đó mới chỉ là một mặt của vấn đề. Mọi quyết định, thậm chỉ là quyết định đã được sự tán
thành của 99% dân chúng vẫn cần phải trải qua sự thẩm định của các chuyên gia khoa học trên các
phương diện có thể xảy ra của nó về hậu quả kinh tế, xã hội, chính trị, tâm lý, đạo đức, thẩm mỹ và
những hậu quả khác nữa. Và đó chính là công việc của các nhà bác học, là lĩnh vực thẩm định của
chuyên gia khoa học.
Trong xã hội hiện nay không một vấn đề quan trọng nào có thể giải quyết được chỉ bẳng biện pháp
hành chính (ngăn cấm) hoặc là bằng biện pháp tư tưởng (giáo hóa), chỉ có thể giải quyết các vấn đề
như thế một cách tổng hộp, bằng cách tạo ra các điều kiện kinh tế, xã hội pháp lý mới và cả các điều
kiện khác có tính tới đầy đủ các hậu quả có thể xảy ra của chúng. Trong việc giải quyết các vấn đề này
trên cơ sở các quan điểm liên ngành đã có nguồn kinh nghiệm quốc tế to lớn, nhưng chúng ta vẫn ngạo
mạn coi thường chúng như trước kia.
Sử dụng rộng rãi xã hội học trong việc giải quyết các nhiệm vụ của cải tổ đòi hỏi phải khắc phục
hoàn toàn “chủ nghĩa duy ý chí” trong quản lý “nhân tố con người”, đòi hỏi phải dựa trên khoa học,
trên thông tin xã hội khách quan. Nhiều nhà lãnh đạo Đảng, Xô Viết nhân dân và kinh tế ở các cấp
khác nhau đến nay vẫn không sẵn sàng tư thế làm điều này do ở họ còn thiếu vốn hiểu biết xã hội cần
thiết cũng như còn e ngại rằng thông tin xã hội khách quan nhận được do nghiên cứu theo kinh nghiệm
sẽ tới việc đánh giá thấp kết quả hoạt động thực tiễn của họ. Do đó có sự căng thẳng nhất định trong
quan hệ đối với khoa học xã hội học. Hiện nay vẫn còn duy trì một khuynh hướng nguy hiểm mà tôi
không thể không nói về điều này – đó là khuynh hướng quy giảm xã hội học với tư cách khoa học về
sự biên độ xã hội. Khi xem cách
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báo xã hội học hiện nay, ta sẽ gặp phải những con số sai: 99% dân số Liên Xô ủng hộ tích cực cải tổ.
Và điều đó diễn ra vào lúc khi mà các giới xã hội của đất nước đã lo lắng báo trước về “sự phản
kháng” cải tổ và về “các cơ chế kìm hãm”.
Trong khi đó sự thực về các lực lượng xã hội đang chống lại cải tổ bị lờ đi. Mà các lực lượng này
rất to lớn. Đứng ở vị trí tiên phong, tất nhiên, có những kẻ quan liêu. Người ta đã viết nhiều về vai trò
của nó, thậm chí đã thiết lập được thành phần số lượng của nó: 18 triệu. Những kẻ quan liêu là một lực
lượng lớn, không có bản sắc là hệ thống các bộ phận xã hội phức tạp. Như trên đây đã vạch rõ, khi đã
vận hành, nó có khả năng biến mọi cá nhân thành vô nghĩa.
Nhưng vấn đề không phải chỉ là những kẻ quan liêu. Trong xã hội hiện có một đôi ngũ lớn các nhà
bác học- các nhà nghiên cứu xã hội mà suốt đời bị ảnh hưởng bởi “các giá trị” tưởng tượng, chóng
vánh. Bây giờ các giá trị thực sự của chủ nghĩa xã hội đang chiếm lĩnh vị trí của họ. Và tin tưởng rằng
tất cả các nhà nghiên cứu xã hội nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình, từ phản bác học thành bác
học- thì quả thật là ngây thơ.
Nhiệm vụ của xã hội học với tư cách là khoa học trong những điều kiện của cải tổ là làm sao xác
định được một cách định lượng, ở trình độ nào thì các cơ cấu, các hình thức tổ chức và pháp lý được
tạo ra bởi con người, không chỉ tính đến nhu cầu và lợi ích của nó mà còn tạo điều kiện bộc lội cá tính
của nhân cách con người, hiện thực hóa trên thực tế các kiến thức, các năng lực và tư chất sáng tạo của
nó. Chính bởi thế cho nên vấn đề chuyển xã hội Xô Viết từ tình trạng chất lượng này sang tình trạng
chất lượng khác, lạc quan hóa sự hoạt động của hệ thống kinh tế và chính trị của nó từ lý tưởng chỉ có
thể trở nên hiện thực trên cơ sở tính toán đầy đủ tiềm năng của “nhân tố con người”, mở rộng lĩnh vực
hoạt động của nhân tố cá tính.
Các hệ thống xã hội phụ thuộc bở phẩm chất xã hội cá thể của các cá nhân tạo ra chúng và tham gia
vào chúng, mặc dầu chúng đã hoàn thành thiện như thế nào đi nữa, chúng vẫn luôn chứa đựng sự
không phù hợp của các phẩm chất này với các đòi hỏi của hệ thống.
Các nguyên nhân của sự hỗn loạn về mặt chức năng của hệ thống thường bắt nguồn ở những nhân
tố cá nhân của sự không phù hợp này là trong các yếu tố thuần túy hệ thống. Do đó cần phải kết luận
rằng, việc khắc phục sự hỗn loạn chức năng này và việc đạt được hiệu quả lớn nhất của hệ thống có
chức năng đòi hỏi sự phối hợp có luận chứng khoa học, nói đúng hơn là sự phù hợp của những đòi hỏi
khách quan của hệ thống với các phẩm chất xã hội của các cá nhân đang hành động. Song điều đó
không loại trừ mà trái lại còn đề ra sự cần thiết phải hợp lý hóa hoạt động của chính các hệ thống xã
hội có tính tới những nhu cầu và lợi óch của các cá nhân đang hoạt động.
Do vậy, nhiệm vụ xã hội học của cải tổ là làm sao vạch ra được các cơ chế cụ thể của sự phù hợp và
phối hợp các phẩm chất của hệ thống (đang tồn tại, đang hoàn thiện hay đang được tái tạo ra) với các
phẩm chất xã hội và tâm lý cá thể cua các cá nhân, vạch ra các cơ chế đang góp phần kết hợp tối ưu các
nhân tố khách quan và chủ quanơ, chung và riêng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc giải
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quyết các nhiệm vụ này về phía mình, lại đặt ra việc cải tổ xã hội học, đặt ra việc thay đổi các quan
điểm cũ đối với môn học khoa học này, đối với vị trí của nó trong hệ thống khoa học xã hội và nhân
dân.
Xã hội học ở Liên Xô đã trải qua một chặng đường khó khăn. Cho đến thời gian gần đây xã hội học
đã ở tình trạng “bị nghi ngờ”, các công trình nghiên cứu xã hội học bị xem gần như là sự mô phỏng
nền khoa học một cách thiếu phê phán. Đồng thời chỉ có các biện pháp nào thuần “hành chính” thì mới
được áp dụng với xã hội học! Khi thì đồng nhất xã hội học với chủ nghĩa duy vật lịch sử, khi thì đưa
nó vượt ra ngoài ranh giới của nó, khi thì hạ thấp nó xuống mức độ của xã hội học ứng dụng, khi thì
nâng nó lên mức độ khoa học xã hội v.v… địa vị khoa học độc lập về xã hội ngay đến thời gian gần
đây vẫn không được thừa nhận.
Còn 5 – 10 năm trước đây bản thân ý nghĩ về “giải phóng” tri thức xã hội học và về hệ thống xã hội
học có thể bị xem như một điều viễn vông. Theo ý kiến tôi, không có một môn khoa học nào chịu
nhiều đau khổ hơn và đồng thời hết sức cần thiết cho xã hội ta hơn là xã hội học. Có thể nói không
ngoan rằng số phận của nó được hình thành không kém phần bi thảm hơn là số phận của môn di truyền
học. Sự khác nhau chỉ là ở chỗ, cuộc đấu tranh xung quanh môn di truyền học được tiến hành công
khai, được mọi người “chú ý đến”, còn xã hội học với tư cách là một môn khoa học khi chưa có “thời
tiết ấm áp do Khơrútsốp đưa lại” thì nhìn chung đã bị nghiêm cấm. Còn sau đó, mặc dầu có sự thành
lập Hội Liên hiệp xã hội học Xô viết và Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, xã hội học vẫn là môn học
khoa học “bán hợp pháp”. Trong những năm 20 xã hội đã được “công bố” là ngụy khoa học tư sản bản
thân từ “xã hội học” bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và bị “loại trừ” khỏi đời sống khoa học thường
ngày. Đấy là tôi chưa nói về việc các nhà xã hội học – chuyên nghiệp dần dần đi vào “hư vô”. Mà
trong khi đó trường phái xã hội học của nước ta đã là một trong những trường phái xuất sắc nhất trên
thế giới. Sau cách mạng Tháng Mười, xã hội học ở Liên Xô trong khi xây dựng lại trên nền tăng duy
vật chủ nghĩa đã được nâng lên một trình độ cao trong sự phát triển của mình. Nhiều tác phẩm của các
nhà xã hội học Mác-xít và phi Mác-xít nước ta đã đi vào kho tàng quý báu của văn học một môn hj có
một loạt nguyên nhân.
Một là, các công trình nghiên cứu xã hội học và việc sử dụng kết quả của chúng trong thực tiễn
quản lý xã hội đã trái ngược về nguyên tắc với các phương pháp mệnh lệnh – hành chính, với cnn duy
ý chí, chủ nghĩa chủ quan và thái độ hời hợt trong quản lý xã hội, nghĩa là các phương pháp đã thống
trị độc tôn trong thời kỳ sùng bái cá nhân của Stalin, trong thời kỳ lãnh đạo của N. Khơrútsốp và L.
Brêgiơnhép. Xã hội học về thực chất là sự xác lập các nguyên tắc không dung hòa với quyền lực cá
nhân, với nền độc tài cá nhân. Hai là, các nền tảng lý luận của xã hội học không hòa hợp với những lý
thuyết được chính quyền phổ biến trong các thời kỳ đó, đặc biệt là trong thời kỳ sùng bái. Mà các lý
luận loại này đã có rất nhiều. Tôi sẽ gọi tên chỉ một vài trong số đó. Đấy là lý luận về sự biến mất, với
việc thủ tiêu các giai cấp bóc lột – các nguồn gốc xã hội của các hiện tượng tiêu cực khác
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nhau (trong số đó có cả chủ nghĩa quan liêu), lý luận về sự thống trị độc tôn của “tồn tại xã hội chủ
nghĩa” (điều này về thực chất giống với lý luận về chủ nghĩa xã hội phát triển) lý luận về việc quy
giảm tất cả những gì đang tham gia vào cuộc xung đột đối với “tồn tại xã hội chủ nghĩa” hay là với
“chủ nghĩa xã hội phát triển” đều là “các tàn dư của chủ nghĩa tư bản”, đều do ảnh hưởng của hệ tư
tưởng tư sản.
Phù hợp với những lý luận “đã được hợp pháp hóa”, nhân tố xã hội trên thực tế đã bị hòa tan vào
nhân tố kinh tế và như và kết quả của điều tra, tư duy độc đáo đã trở thành tư duy thống trị độc tôn –
Đó là tư duy kinh tế (trong trường hợp này tôi bỏ qua vấn đề tính khoa học của nó), suy về thực chất –
là tư duy kỹ trị. Đối với xã hội học và tư duy xã hội, trong những điều kiện như thế là không còn chỗ
đứng. Chúng đã bị thủ tiêu trên thực tế.
Ba là, các số liệu nghiên cứu xã hội học đã vạch ra tính phiến diện, nếu không nói là gia tạo của
ngành thống kê hành chính. Thống kê kinh tế đã trưng bày “sự tăng lên không ngừng của tổng sản
phẩm”, “sự sung túc và phong lưu của mọi người”. Thống kê chính trị đã công bố các con số về sự
tham gia “trên thực tế của toàn thể nhân dân trong quản lý đất nước”, về cự nhất trí hoàn toàn trong ý
kiến và sự rung hộ của toàn thể mọi người đối với mọi quyết định được thông qua “ở bên trên”.
Trái với thống kê hành chính, điểm xuất phát của thông tin xã hội học không phải là tổng sản lượng
và xã hội, mà là chất lượng và con người. Và ở đấy tình hình đã được nhìn nhận cơ bản là khác đi.
Thống kê xã hội xác nhận: Các nhu cầu không được thống kê xã hội đã xác nhận: Các nhu cầu không
được thỏa mãn đã tăng lên không ngừng, chất lượng hàng hóa ngày càng tụt xuống, lĩnh vực phục vụ
ngày càng suy đồi, sự xa cách rõ rệt của các nhà lãnh đạo chính trị đối với nhân dân, sự tha hóa của lao
động, sự giảm sút trình độ đào tạo cán bộ chuyên môn, họ được sử dụng không phù hợp trong nền kinh
tế quốc dân, v.v…
Với sự bắt đầu “trở ấm” đã bắt đầu thời kỳ phục sinh tư tưởng xã hội học ở Liên Xô, thời kỳ này
gắn liền trước hết với sự phá vỡ các khuôn mẫu của tư duy, cự tuyệt kiên quyết các “lý thuyết quyết
định kinh tế” và thực tiến kỹ trị chỉ hướng tới sản xuất chứ không phải tới tiêu dùng, tới số lượng chứ
không phải chất lượng, tới tổng sản lượng chứ không phải tới con người.
Ngay từ những năm 50 các nhà xã hội học đã bắt đầu nghiên cứu một loạt các vấn đề gắn liền với
hoạt động của con người (nói cách khác, “với nhân tố con người”), với định hướng xã hội của sự phát
triển kinh tế, các quan hệ trong nội bộ giai cấp, khắc phục các tư duy thuần kinh tế và thiết lập tơ duy
xã hội, sự tha hóa của chính quyền và của lao động, các cơ sở khoa học của quản lý xã hội.
Song điều chủ yếu là ở chồ đã nên ra được vấn đề về khôi phục lại các quyền nghiên cứu lĩnh vực
xã hội của sinh hoạt xã hội và tư duy xã hội. Theo quan điểm của tôi, các biện pháp mệnh lệnh – hành
chính – mệnh lệnh được thực hiện trong các quan hệ tư duy xã hội của nhân dân là tội ác lớn nhất
chống lại chủ nghĩa nhân văn.
Ngày nay tình hình khoa học xã hội bắt đầu có những thay đổi căn bản. Việc xem xét vấn đề xã hội
học tại Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô vào tháng 5 – 1988 là một sự kiện có
ý nghĩa quan trọng đối với việc phát
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Triển không chỉ của ngành khoa học xã hội học mà còn của tất cả ngành khoa học xã hội khác. Đã
chấm dứt thời lỳ của sự can thiệp thô bạo, hành chính – mệnh lệnh vào vận mênh của xã hội học, vào
quá trình nghiên cứu của các nhà bác học – xã hội học. Đang xóa bỏ tình hình người đời của cái thời
mà các công trình nghiên cứu xã hội học do chính quyền điều khiển thì được thừa nhận là defacto
(tiếng Pháp trong nguyên bản, có nghĩa là trên thực tế) còn sự tồn tại của xã hội học với tư cách là một
khoa học độc lập thì bị phủ nhận dcjure (tiếng Pháp trong nguyên bản, có nghĩa là về mặt hình thức
pháp lý).
Ủy ban trung ương Đảng cộng sản Liên Xô đã thông qua nghị quyết “Về nâng cao vào trò của xã
hội học Mác – Lênin trong việc giải quyết các vấn đề trọng yếu của xã hội Xô”, mà chiếu theo nó
Đoàn chỉ tịch Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô đã vạch ra chiến lược cải tổ khoa học xã hội hàn lâm
cho phù hợp với các nhiệm vụ đang đặt ra trước đất nước. Nếu tóm tắt nội dung của chiến lược này
bằng một vài lời thì có thể nói rằng, cải tổ xã hội học có nghĩa là từ bỏ thói ca tụng xã hội và chuyển
sang khai thác một cách khoa học và có phê phán thực tại xã hội, thu hút thực sự các nhà bác học trong
hệ thống chuẩn bị, thông qua và thực hiện các quyết định về các vấn đề trọng yếu của đời sống xã hội.
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