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SỰ-NGHIỆP, TƯ-TƯỞNG VÀ HƯƠNG-HỎA CỦA MỘT NHÀ ĐẠI-TRÍ-THỨC: 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 
 

TRẦN NGỌC NINH 

(với sự cộng tác của Trần Uyên Thi) 

 

Bài này là của một người học-trò chưa bao giờ được gặp mặt Thày, cũng chưa từng được 
nghe tiếng nói của Thày cho đến sau khi Thày đã rời khỏi cõi đời đầy chấp-kiến và vọng-ngôn này. 
Những dòng dưới đây là để kính cẩn dâng lên hương-hồn một vị Thày đã mở mắt cho tôi vào Tình 

Người trong một địa hạt mà người Việt-Nam thường không nhìn đến. 

TNN 

 

Báo-chí truyền-thông vừa loan tin về sự ra đi của một trong những tư-tưởng-gia vĩ-đại nhất 
của phương Tây trong thế-kỉ vừa qua. 

Giáo-sư, nhà văn, Hàn-lâm viện-sĩ Claude Lévi-Strauss vừa qua đời một cách lặng-lẽ êm-
đềm tại tư-gia ngày 30.10.2009, chỉ vài tuần trước ngày sinh-nhật thứ 101 của Ông. 

Sự-nghiệp và tư-tưởng  của Ông là một hương-hỏa để lại cho đời sau mà chưa một ai trong 
đời này đã có thể tiên đoán được, tuy tất cả học-giới cảm thấy rằng Ông đã dẫn nhân-loại bước 
những bước đầu tiên vào một thời-đại mới. 

PHẦN I: HƯƠNG-HỎA GIA-ĐÌNH VÀ ĐƯỜNG-ĐỜI 

Chính ông cũng là một người thừa hưởng một hương-hỏa từ gia-đình và thời-thế. 

Tôn-giáo gần như không ảnh hưởng tâm-trí và cuộc sống của ông tuy ông cụ ba đời của ông 
rất chú trọng đến lịch-sử của Đạo Juda (Do-thái). Cụ có một bộ sưu tầm các đồ thờ tự, hiện còn 
được trưng bày ở Viện Bảo-tàng Nghệ-thuật của Đạo. Quan trọng hơn cả là lòng yêu âm-nhạc. Cụ 
chơi đàn violin và là bạn của vài nhạc-sĩ lớn như Berlioz, Offenbach. Cụ cũng là nhạc trưởng của 
Hoàng-đế Napoleon III. 

Một người con gái của cụ là Lea Strauss, lấy chồng và đem họ của chồng là Lévi gắn liền 
vào họ của mình cho các con. Dòng này bắt đầu có họ là Lévi-Strauss từ đấy. 

Cha của Claude, Raymond Lévi-Strauss, là một người con trai của cặp vợ chồng này. 
Raymond được cha mẹ cho đi học trường Cao-đẳng Thương-mại (H.E.C) ở Paris, nhưng sau khi 
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tốt-nghiệp, ông chỉ là một tư-chức nhỏ cho Công-ti Chứng-khoán Pháp-quốc. Là vì ông không có óc 
làm giàu và chỉ thích Âm-nhạc, Văn-chương, Hội-họa, nhất là Hội-họa. Ông vẽ tranh sơn dầu theo 
kiểu xưa, không chạy theo những trào-lưu mới. Tranh của ông cũng bán được kha khá ở Belgium 
(Bỉ). Vợ chồng ông dọn nhà đến Bruxelles (Bỉ) để ở. Một người con trai được sinh ra ở đó ngày 28-
11-1908 và được đặt tên là Gustave Claude Lévi-Strauss, vị Giáo-sư sẽ làm rạng danh nước Pháp 
trong thế-kỉ thứ XX. 

Claude sắp tròn sáu tuổi thì Thế-chiến thứ Nhất (1914-1918) bùng nổ. Nước Bỉ nằm giữa 
Đức và Pháp, trên đường tiến quân của Đức. Gia-đình Lévi-Strauss phải chạy về Pháp và Raymond, 
người cha của gia-đình, được động viên làm y-tá tại Bệnh-viện Quân-y Versailles, không xa nhà, 
nhưng vì sợ chiến-tranh lan đến Paris nên mẹ con Claude dọn về Cực Tây, tại Brest, sát bờ biển. 
Khi hết chiến tranh, trở lại Versailles, thì ông nội của Claude được giao chức-vụ Trưởng Đạo 
(Rabbin) Do-thái. Nhưng gia-đình rất rộng rãi về vấn-đề tôn-giáo, và Claude, tuy không chối bỏ 
Đạo của Tổ-tiên, nhưng sống ở bờ ngoài của Tín-ngưỡng. 

  Hưởng cái gia-tài hoàn toàn tinh-thần của ông và cha, Claude cũng vẽ và cũng học kéo đàn 
như cụ nội, nhưng tuy cũng đạt được một chút tài-năng, Claude sớm nhận ra rằng phải thực là có 
thiên-tài thì mới ngoi lên được trong nghệ-thuật. Ông còn giữ cho đến cuối đời lòng yêu hội-họa và 
một sự hiểu biết thâm-sâu về âm-nhạc, với một sự ham-mê đặc-biệt những đại nhạc-kịch mà 
Richard Wagner dựng lên về những huyền-thoại Đức và Bắc Âu. Nhưng ông không còn nuôi mộng 
trở thành một họa-sĩ hay một nhạc-sĩ nổi danh nữa. 

Ông học ở trường không khó-khăn gì và đọc sách rất nhiều. Ông mê truyện Don Quixote  và 
đọc J.J. Rousseau, Balzac, các tiểu thuyết-gia Anh, Nga và Marcel Proust. Cha ông đã gần như bỏ 
nghề vẽ vì không còn kiếm tiền được bằng cây cọ, khi lòng hiếu kì của giới tiêu-thụ đã ngã hẳn về 
tranh của những phái mới: lập-thể, mãnh-thú, nguyên-sơ… mà ông cụ coi là loạn nếu không muốn 
nói là cuồng. Ông cụ làm và sửa đồ vặt-vãnh với những mảnh vụn gỡ ra từ đủ thứ đồ “đồng nát” bỏ 
đi và dẫn dắt Claude, con ông, vào nghệ-thuật “bricolagei”, mà sau này Claude sẽ làm thành thuật 
tạo-thoại (mytho-poeties).  

[Danh-từ bricolage không có chữ tương đương, vì hình như nó là một cái thuật trong văn-hóa Pháp 
mà người Anh, người Đức không có. Nhưng tôi không thất vọng với văn-hóa đồng nát, mảnh chai, hàn nồi 
của Việt Nam và đã tìm thấy nó ở trong câu kết của Đoạn Trường Tân Thanh: 

Lời quê chắp nhặt dông-dài 
Mua vui cũng được một vài trống canh 

“Bricolage Kiều” là thuật chắp nhặt những vụn-vặt vỡ nát của cổ-văn và điển-tích để làm thành một 
bài thơ trường-thiên bất hủ của Việt-Nam.] 

Nghỉ hè thì Claude theo cha mẹ về ở một cái nhà nhỏ ở vùng Núi Cévennes, một khu-vực 
hoang-vu và nguyên-sơ bậc nhất trong nước. Ở đó, ông đã gặp được ba maitresses, vừa có nghĩa là 
“bà thày” lại vừa là “người yêu”. Ông đi rạo trong những rừng núi, thấy những tầng lớp của vỏ trái 
đất mà các băng-hà đã mài trần ra trong những thiên-vạn-niên-kỉ của các địa-kì xưa, và thấy rằng 
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cây của rừng già mọc lên theo địa-chất và đem theo tuổi của khí-hậu mỗi vùng. Địa-học (geology) 
là bà thày yêu thứ nhất của Claude. 

Bà thày yêu dấu thứ hai của Claude là Phân-tâm-học (psychoanalysis), mà một bác-sĩ tâm-
thần, cha của một người bạn, đã vỡ lòng cho ông ở cái  tuổi ông còn đang ở Trung-học. Ông đọc 
những sách của Sigmund Freud theo thứ tự của sự dịch-thuật sang tiếng Pháp và hiểu được rằng 
“những hiện-tượng (tâm-lí) nghịch-lí nhất cũng có thể phân tích được bằng lí-trí”. Sự quan-trọng 
của phương-pháp bắt đầu chớm nở từ đây. 

Bà thày yêu-quí thứ ba của Claude là bộ Tư-bản Luận của Karl Marx. Ông được dẫn dắt vào 
sự tìm hiểu Chủ-nghĩa Xã-hội bởi một người mà cha mẹ ông đã quen biết khi ở Bỉ và đã từng là 
đảng-viên của Đảng Thợ-thuyền Bỉ. 

Claude thấy chủ-thuyết của Marx cũng có một cái cơ-cấu (structure) giống như Địa-chất học 
và Phân-tâm-học, tuy chưa biết danh-từ ấy. 

Nhưng còn phải tiếp tục sự học ở trường. Claude trở về Paris, và sau khi đỗ Tú-tài, ghi tên 
học những lớp dự bị để thi vào học Trường Cao-đẳng Sư-phạm, mà sau ông bỏ vì phải học văn 
Hellen (Hi-lạp) hoặc Toán cao-cấp, cả hai môn mà ông thấy là không hợp với ông. Và rồi ông ghi 
tên vào Đại-học ở Sorbonne khoa Triết, mặc dầu một thày Triết đã bảo ông rằng: “Như anh thì 
không có năng-khiếu về Triết-học, chỉ làm được cái gì ở cạnh mà thôi.” Ông cũng chưa thấy gì hấp 
dẫn trong nghề dạy học, mà học Triết hay Văn thì hầu hết các học-sinh đều thành những giáo-sư, 
chết mòn giữa một đống bàn ghế vô-tri. Ông đi học, và cùng bạn bè bị lôi cuốn vào trào-lưu chính-
trị, tức là những hoạt-động Xã-hội Chủ-nghĩa trong thời ấy. Nhưng cũng không lâu, vì ông không 
đồng í với những chủ-trương làm chính-trị theo lí-thuyết mà không có căn-bản khoa-học và chống 
lại những ảo-vọng biến đổi xã-hội bằng cách-mệnh bạo hành, kiểu Lénin. 

Những thắc-mắc và do-dự của tuổi trẻ  — Claude mới 18-20 tuổi — chỉ là những bước đầu 
để đi tìm một lẽ sống cho một cuộc đời. Sự thành nhân của Claude Lévi-Strauss mới chỉ qua giai-
đoạn sơ-khởi. Ở trường, Claude vẫn học, nghe các giáo-sư thượng thặng của nước Pháp trong thời-
đại huy-hoàng của học-thuật. Học Luật, thì Claude thấy Luật-học không khác gì Thần-học 
(Theology). Học Triết, Claude cũng có lúc hăng say, nhưng rồi thấy rằng Triết-học là một đấu-
trường trên đó người ta đưa ra những “chưởng” không thực, rất hoa-mĩ và tinh-xảo mà thiếu gốc rễ 
trong lòng đất. 

Từ 18 đến 20 tuổi Claude giật đủ bốn chứng chỉ Cử-nhân Triết, rồi một năm sau, lấy luôn 
cái Cử-nhân Luật (mà ông nói rằng ông vĩnh viễn rời bỏ vì “Luật-học làm cho tôi mụ người” – Le 
droit m’assommait). Ông còn hoạt-động chính-trị với các sinh-viên cùng thời-đại, xuống đường, 
viết báo, đả kích “những tên thanh-niên tóc dài nghĩ rằng chính-trị là từ những lí-thuyết thẩm-mĩ và 
sự vị-kỉ suy-đồi của chúng mà ra”. Đồng thời, ông đi làm việc vặt để kiếm tiền nuôi thân: lau dọn 
đồ đạc trong Viện Bảo-tàng Dân-tộc-học, làm thư-kí cho Nghị-viện, viết bài thuê cho các ông Nghị. 
Trong những ngày giờ rảnh rang, Claude viết luận-án và học để thi lấy bằng Thạc-sĩ Triết-học. Ông 
thi và đỗ thứ ba trên bảng có mười một tên, và chính ông lấy làm lạ rằng mình đã thành một triết-
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gia, ở cái tuổi rất trẻ là 23 năm. Claude vẫn đấu tranh, viết bài chống lại nền độc-tài của Stalin mà 
ông gọi là “sự thoái-hóa của cách-mệnh”, phê-bình những sách báo bôn-xơ-vích là “những trận bão 
lời rỗng tuếch để chửi bới thuyết dân-chủ xã-hội” (social-démocratie). 

Ông được bổ đi dạy Triết ở một trường Trung-học tỉnh nhỏ và làm lễ cưới một người bạn 
học trước khi nhậm chức. Ông soạn bài dạy học rất cẩn-thận. Dina, vợ ông, cũng đang học để thi 
Thạc-sĩ và cũng sẽ đỗ năm sau. Nhưng Claude chán cái nghề cứ phải nhắc đi nhắc lại mỗi năm vẫn 
những bài cũ, í cũ, danh-từ cũ, rồi ngồi chấm thi, nghe cả trăm học-sinh lải nhải những cặn-bã của 
những cặn-bã mà ông và các đồng-nghiệp đã mớm cho họ mà họ không tiêu hóa được. Ông nói rằng 
trong thâm-tâm ông có “cái tri-thức của con người tân-thạch” (néolithique): đốt rừng làm rẫy, rồi bỏ 
đi, đốt rừng làm rẫy khác, chứ không mọc rễ cố-thổ ở một vùng đất nào. 

Ông gặp gỡ Dân-tộc-học vào lúc này. 

Ông đã đọc Durkheim, thủy-tổ được công nhận của Xã-hội-học và Nhân-chủng-học Pháp, 
và không chịu, vì ông cho rằng Durkheim còn vướng vấp triết-lí và đã xây dựng những thuyết về 
tôn-giáo sơ-khai quá sớm, quá vội, chỉ qua sách vở. 

Cuốn sách đã làm ông bừng tỉnh là cuốn Xã-hội Sơ-khai (Primitive Society) của R.H. Lowie. 
Lowie không ngồi nhà đọc sách như Durkheim. Lowie tả những gì ông đã thấy và ghi lại những 
nhận-xét của ông khi ông sống với những dân-tộc bản-xứ chưa hề bị xâm nhập bởi các nhà thám-
hiểm hoặc truyền-đạo Âu-Tây. Lowie không lập thuyết. Và Claude, đọc Lowie, thấy rằng mình có 
thể “hóa giải được cái sở-học với cái ước-vọng phiêu lưu” của mình và, hơn nữa, “hòa hợp được cái 
bản tính của tôi với cuộc đời tôi”. Claude Lévi-Strauss thăm dò, tìm hiểu và ngỏ lời với các Thày để 
xin giúp cho được đi xa, ra ngoài nước. Vừa đúng lúc nước Brazil (Ba-tây) tìm giáo-sư cho những 
Viện Đại-học mới mở. Claude được nhận cho đi dạy Triết-học ở São Paulo, cùng lúc và cùng chỗ 
với sử-gia F. Braudel, người trưởng-tràng Sử-học mới sẽ phát triển phái Annales (Biên-niên) về 
lịch-sử dài thời của “các xã-hội, các kinh-tế và các văn-minh”. 

Những thám-hiểm và khảo-sát đầu tiên của Claude về những dân bản-xứ (“Mọi Da Đỏ”) ở 
Brazil đã được ông kể trong tác-phẩm Nhiệt-đới Buồn (Tristes Tropiques). Tác-phẩm này có một 
phần là tự-truyện và một phần là những biên-chép về những điều mắt thấy tai nghe. Và là một trong 
những tuyệt-phẩm văn-chương đáng lưu danh thiên cổ của thế-kỉ XX. Tuy không phải là tiểu-
thuyết, nhưng ngay sau khi xuất thế, Triste Tropiques đã được các văn-gia lớn chào mừng, khen 
ngợi: “Một cuốn sách đầy tình người, một cuốn sách lớn.” (G. Bataille), và được Hàn-lâm-viện 
Goncourtii nói rằng “rất tiếc đã không thể tặng được Giải vì Giải của Viện bắt buộc phải dành cho 
một tác-phẩm hư-cấu.”  

Đọc Nhiệt-Đới Buồn như một áng văn, một quyển truyện, tôi thấy — hơn Rousseau, hơn cả 
Chateaubriand — Claude Lévi-Strauss đã tả cảnh kể chuyện, từ những khung trời lớn đến những 
túp lều cỏ bên bờ sông; từ những hội hè cổ truyền rực màu-sắc huyền-thoại tới những đằm-thắm tự-
nhiên không bị những hủ tục của tôn-giáo và văn-minh đàn áp đậy điệm, không phải bằng con mắt 
và ngòi bút khách-quan của một nhà khoa-học, mà bằng tâm-tình của một người đã tìm thấy được 
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nguyên-quán, quê-hương của tổ-tiên mình, để biết được  rằng nó đang chết, đang phải chết trong cái 
thế-giới nhiễu loạn vật-chất này. Tôi đọc Nhiệt-Đới Buồn và, cũng như đọc Linh-sơn của Cao Hành 
Kiện mới đây, hiểu được rằng đó là sự thật ở sau cái Huyền-thoại của Người Hùng đi tìm Gốc 
Nguồn, đi tìm Đất Thánh, đi tìm cây Kiếm Thần đã chìm sâu trong nước hồ của một Quá-khứ đã và 
mãi-mãi đang đi vào cái Hư-vô không tên. Nhiệt-Đới Buồn, nhưng ai buồn? Tôi lại nhớ lại hai câu 
Kiều mà Nguyễn Du viết khi Kiều đang đêm trốn đi vào sâu trong cái gọi là “định-mệnh” nhưng vô-
định với người trong cuộc: 

Đêm khuya, thân gái, dặm trường 
Phần e đường xá, phần thương dãi dầu. 

Ai thương ai, mà đã có ai thương? 

Tôi không kể lại những bước đường của hai vợ chồng Claude và Dina Lévi-Strauss trong 
rừng rậm nhiệt-đới của xứ Ba-tây. Tên của các bộ-lạc thổ-dân, trừ dân Bororo mà tôi sẽ kể sau, là 
những tên mà ngữ-âm Việt-Nam chỉ thấy là những tiếng hỗn-độn vô-lí hoặc là những tiếng mách-
qué, không tục-tĩu thì buồn cười. 

Cuộc khảo-sát điền-địa đầu tiên của Claude chỉ có bốn tháng Đông (là Hè ở Nam Bán-cầu), 
và dẫn đến một bài nghiên-cứu về gia-đình, xã-hội, đời sống kinh-tế và văn-hóa Bororo, với hai bài 
viết về những cảm-nghĩ của một du-khách vào những hoang-vu của xứ sở. Hai con người của 
Claude Lévi-Strauss đã xuất hiện ngay từ những việc làm thiết-thực đầu-tiên này: nhà khoa-học, 
thận trọng trong sự ghi chép sự-kiện, và con người, với những xúc-cảm sâu-sắc trước những cái 
khác mình nhưng cũng Người như mình. Tuy-nhiên vẫn chưa thành Lévi-Strauss, vì Claude vẫn 
chưa có được cái chìa khóa để vượt qua cái Hình mà thấy được cái Lí, và vì vậy mà cảm tính chưa 
kết tinh được để thành tư-tưởng. 

Học-giới ở Paris cũng chỉ mới nhìn nhận ông là một người có khả-năng về Dân-tộc-kí 
(ethnography), biết nhận xét, biết thu thập tài-liệu, trong khu-vực của những thổ-dân châu Mĩ. Ông 
thì đã thấy được rằng, tuy chưa được vào nghề (métier) nhưng đã có cái nghiệp (vocation): ông sẽ 
phải vào Dân-tộc-học (ethnology) để tìm được con người (Nhân-học, anthropology). Ông quyết 
định bỏ Triết-học và trở lại Ba-tây để học hỏi-thêm về những người còn bị gọi là “người sơ-khai” 
hay “nguyên-sơ”. 

Ông đi, hay về Ba-tây hai lần nữa, chỉ để đến với những người sống trong tự-nhiên ở những 
nơi không có tên trên bản đồ, những bộ-lạc trần truồng, ngủ trên đất dưới bầu trời sao, nói những 
tiếng mà người văn-minh không biết làm cách nào để thốt ra cho đúng được. Con nít thì thực là dễ 
thương, và tất cả mọi người đều như nhau, nghĩa là không ai có một cái gì cả ngoài tình người mà 
họ phô diễn ra dưới ánh sáng mặt trời rồi cười vui, không e thẹn, không mặc-cảm tội-lỗi, là vì trời 
sinh ra thế. Một buổi tối, Claude ghi lại: 

Người du-khách lần đầu tiên đến căn lều trong rừng sâu với những thổ-dân, cảm thấy thắt 
ruột và se lòng trước cái cảnh của một nhân-loại hoàn-toàn trần-trụi đến thế; hình như thể là họ đã bị 
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nghiền nát, đè bẹp trên mảnh đất dữ dằn bởi một thiên-tai không biết tha thứ: họ trần truồng và rét 
run bên những đám lửa thoi thóp…Nhưng sự nghèo-khốn ấy vẫn có những tiếng thì-thào to nhỏ và 
tiếng cười. Các cặp trai gái ôm ấp nhau như nuối tiếc một-sự đồng-nhất đã mất; họ không ngừng vỗ 
về âu yếm nhau khi có kẻ lạ đi qua gần. Người ta cảm thấy ở tất cả những người này một sự tử-tế 
hiền-hậu bát ngát mênh mông, một sự vô-tư-lự sâu-sắc, một thứ mãn nguyện ngây thơ và đáng yêu 
của loài vật, và, thoát ra từ tất cả những cái ấy, một cái gì như là sự biểu-lộ cảm động nhất và chân 
thực nhất của Tình Người. (Nhiệt Đới Buồn). 

Nhưng có những chuyện không may xảy ra cho phái-đoàn khảo sát, và Claude cùng vợ phải 
trở về. Ba-tây không còn hiếu khách nữa, và Paris còn tệ hại hơn. Là vì tình-hình chính-trị đã căng 
thẳng đến cực-điểm: người ta sống những ngày êm-ả cuối-cùng trước Thế-chiến II và sự chiếm-
đóng nước Pháp bởi quân-đội Quốc-xã của Hitler. 

Claude Lévi-Strauss hoạt động chính-trị, nhưng như rất nhiều nhà chính-trị, trong đó có 
những học-giả và chuyên-viên ở tầm vóc quốc-tế, không biết gì, không hiểu gì, gần như mù tịt trước 
thực-tế chính-trị. Với cái gốc Do-thái mà ông mang rành rành trên tên họ, Levi-Strauss vẫn chủ 
trương hòa-bình (pacifism). Bị động viên, ông còn đi tản bộ trước phòng-tuyến Maginot (ở trong 
phòng-tuyến là triết-gia Jean-Paul Sartre ngồi đọc sách và viết Nhật-kí Chiến-tranh). Nước Pháp 
đầu hàng vô điều-kiện sau 60 ngày chiến đấu và quân Đức vào duyệt binh qua Đài chiến-thắng của 
Napoleon dưới chân của Hitler, rồi nước Pháp bị chia đôi, miền Bắc bị Đức chiếm đóng và cai trị. 
Claude được đưa về miền Nam và còn ngây-ngô đến độ làm đơn xin được về nhiệm-sở cũ ở Paris 
để làm việc. Người thư-kí cầm tờ đơn của ông giáo-sư Do-thái phải trợn mắt lên vì sợ: “Về Paris, 
với cái tên của ông? Ông hết muốn sống rồi sao?” Claude dần dần hiểu ra, rằng mình đã lầm lẫn, và 
từ đó bỏ hẳn, không dây dướm đến chính-trị nữa. 

Nhưng còn phải tìm đường sống. Loanh quanh, ngơ ngác, vô lối, vô phương. Không ai tại 
chỗ dám công khai giao thiệp với một người Do-thái3. Đang lúc thất vọng, thì được thư của hai ông 
Thày cho biết rằng Rockefeller Foundation của Mĩ lập ra một ủy ban cứu các khoa-học-gia Âu-
Châu bị đe dọa tính mạng. Einstein ở Đức đã được đưa sang Mĩ. Claude Lévi-Strauss chưa ở cái cấp 
của Einstein, vì quá-khứ còn quá mỏng manh, nhưng trong đường cùng, ông cũng ghi tên xin được 
đi. Những rắc rối, khó-khăn từ-từ được giải quyết. Cuối-cùng, ở cảng Nữu Ước (New York), 
Claude bị giữ lại vì trong hành-lí có những tài-liệu về những thổ-dân da đỏ ở Ba-tây, bản đồ (vẽ 
tay), ngôn-ngữ kì-quặc bị nghi là mật-mã,…và ông giáo-sư tị nạn phải vào tù mất ba tuần để điều 
tra xem có phải là “do thám của Đức” hay không! Chuyện mất nước vượt biên và xin tị-nạn mỗi 
thời một khác, nhưng sự đau-khổ chung thì làm người, ai cũng như ai, dầu là Einstein, là Claude 
Lévi-Strauss hay là Trần Ngọc Tèo, Nguyễn Văn Cột… 

Trước con mắt của Claude, Nữu Ước là một kì-quan: một cõi sống không quá-khứ (thành 
phố mới chưa đầy 200 tuổi) nhưng sức sống nhung-nhúc, đi qua vài phố thì cơ hồ như thoắt đi từ 
nước Hòa-lan đã sang nước Í (Italia), rồi vào tỉnh Tàu. Hình như thế-giới đã tập trung ở đây. 

Có khoảng sáu chục giáo-sư người Pháp tụ tập trong thành phố. Họ quyết định không tản 
mác đi vào các trường Mĩ, và lập ra một trường Tự-do Cao-học với nhiều phân-khoa. Trường dạy 
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tiếng Pháp. Claude vừa dạy ở Viện Xã-hội học vừa tìm tài-liệu, không những ở những điều mắt thấy 
tai nghe tại Ba-tây, mà còn ở những báo-cáo từ khắp nơi trên thế-giới tại Thư-viện Công-cộng của 
New York. Và ông mua được, bằng tiền nhịn ăn dành dụm, một bộ những báo-cáo thường-niên, từ 
quyển 1 đến quyển 48 của Văn-phòng Dân-tộc-học Hoa-kì, ở một hiệu sách cũ. Bộ này sẽ là cái nền 
trên đó Claude Lévi-Strauss xây dựng cái lâu đài Huyền-thoại Lí-học (Mythologiques), gồm bốn 
quyển. 

Claude là người của sách vở từ nhỏ. Kinh sách là truyền-thống của Dân-tộc Do-thái. Những 
tiếp-xúc điền-dã thực tế đã nhồi sức sống vào những báo-cáo vô cùng phong-phú nhưng cũng vô 
cùng rối-ren, không thứ-tự, của các Hội khoa-học, và phải có một sự kiên-nhẫn vô-song nếu không 
có sự đam-mê hơn là nghiện-ngập. 

Thời gian tạm trú ở New York là giai-đoạn chót của sự thành Đạo với Claude Lévi-Strauss. 

Khi còn là lính, đi dạo và nằm chơi trên một bãi cỏ sau chiến-tuyến Maginot, Claude thấy 
những bông hoa pissenlit (dandelion) với cả ngàn cái tơ tua tủa ra thành một quả bóng trắng toàn-
mĩ, thì bỗng nhớ lại những tầng-lớp của núi đá và thoáng thấy rằng vạn vật đều có một kiến-trúc 
bên trong. Nhưng đây mới chỉ là một rung-động thẩm-mĩ pha lẫn một thoáng nghĩ khoa-học. Một 
vài kinh-nghiệm bản-thân nữa, với các dân-tộc man dợ và với sách vở (một nghiên-cứu của M. 
Granet về thân-tộc ở Cổ Trung-hoa) đã dẫn ông đến gần ngưỡng cửa của sự Giác-ngộ. 

Ở New York, Lévi-Strauss gặp gỡ những thi-sĩ và họa-sĩ lớn, người Pháp, những người đã 
lập ra phái siêu-thực (surrealism) lí-thuyết và thực-hiện. Ông hiểu được rằng cái thực-tại trước mắt 
cũng có một í-nghĩa thầm-kín. Và ông hiểu nghệ-thuật của các dân-tộc sơ-khai là một nghệ-thuật 
không những đẹp mà luôn luôn hết sức nặng nội-dung. 

Sự gặp-gỡ thứ hai, tạo ra một ấn-tượng sâu xa đến Claude, là với Franz Boas, một Giáo-sư 
gốc Đức đã lập ra ở Hoa-Kì, một trường-phái Nhân-học lớn. Boas là một đại-học-giả và một trí-
thức Thanh-tâm (puritanist) nghiêm-khắc. Sau khi khảo cứu về ngôn-ngữ, phong-tục, đời sống 
kinh-tế và xã-hội của một số lớn các dân-tộc gọi là “da đỏ” ở Mĩ, ông dạy rằng không có ngôn-ngữ 
nào kém hay hơn, không có phong-tục nào dở hoặc hay, không có nghệ-thuật nào thua hay thắng, 
dân Cherokees cũng như dân Hopi và cũng như dân Nga, dân Đức, dân Anh, dân Do-thái. Văn-hóa 
mỗi dân-tộc là sự thực-hiện một triết-lí sống đã được cấu thành ở một vùng đất, trong một khí-hậu, 
dọc một lịch-sử. Đem một người Mọi đến ở Nữu Ước, hay một người Mĩ sinh trưởng ở Nữu Ước 
đến một làng Mọi, không biết ai sẽ chết trước ai! 

Người thứ ba là cái duyên gặp gỡ trời dành cho Claude Lévi-Strauss để Lévi-Strauss ngộ. 
Tự thành. 

Roman Jakobson là một người Nga. Xuất thân là một nhà phê-bình thơ, ông hiểu được 
ngôn-từ thơ và ông hiểu được nhạc trong thơ. Ông lập ra phái Hình-thức (formalism), rồi phái Vị-lai 
(futurism) và là bạn của các thi-sĩ lớn như Mayakovsky, Pasternak. Stalin đích thân lên án sự phê-
bình mới và đuổi ông ra khỏi nước. Ông chạy sang Tiệp-khắc (Cheko-Slovakia) và cùng vài người 
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bạn lập ra Hội-đoàn Ngữ-lí Prague (Linguistic Circle of Prague). Cơ-cấu-pháp (structuralism) 
không khai sinh ở đây, nhưng ở đây, Jakobson và các bạn của ông đã làm rung động học-giới Âu-
Tây bằng Ngữ-lí-học cơ-cấu (Structural Linguistics). Sau đó, ông cũng trốn sang Hoa-kì và ở hẳn 
Hoa-kì, làm một giáo-sư  khoa Ngữ-lí ở Viện Kĩ-thuật học Massachusetts (M.I.T), một ngọn núi tối-
cao của Hoa-kì, tương đương với Học-viện Pháp-quốc của Pháp và Viện Khoa-học Planck của Đức. 

Jakobson đến trường Tự-do Cao-học nghe những bài giảng của Lévi-Strauss về  những hệ 
thân-tộc (kinship, parenté) và khi Jakobson lại trường để giảng về Ngữ lí-học “Từ âm thanh đến 
nghĩa-lí” (From Sound to Meaning), thì Lévi-Strauss vào ngồi để học. Những gì đang âm-ỉ trong trí 
óc của nhà dân-tộc học bung ra và kết hoa, kết trái. Ông bừng thấy rằng trong vô-thức, tâm-trí đã có 
những cơ-cấu luận-lí (logical structures) và rằng các nguyên-tố không tự-chúng nó có í-nghĩa, mà í-
nghĩa là ở những liên-hệ và tương-quan giữa những nét dị-biệtiii (distinctive traits) của các nguyên-
tố. Những điều phi-lí mà ông thấy ở những dân-tộc sơ-khai trở nên có lí và có nghĩa-lí. Cơ-cấu-pháp 
là cái chìa khóa để mở cái hình-thức mà vào cái nội-dung, phá cái nghĩa đen để thấy cái thực-chất. 
Cái thực-chất ấy mà ông đang tìm để hiểu, là cái tâm-trí (l’esprit) của con người mà người phàm 
thường gọi là cái tinh-thần. Ông đã Ngộ. 

Ngộ, không phải là sự gặp-gỡ với Jakobson. Những trao-đổi với Jakobson dù quan trọng đến 
đâu cũng chỉ mới là cái duyên. Như ở một tầng lớp siêu-đẳng, Thích-ca Cồ-đàm, sau năm năm khổ 
tu ép xác trong rừng, đã ngã gục và ngất đi rồi được nữ Bồ-tát đút cho một cái bánh sữa để tỉnh dậy, 
không phải là tỉnh ra ngoài sự ngất vì kiệt sức thôi, mà là tỉnh ra khỏi giấc mê rằng khổ tu có thể 
đưa đến sự toàn-giác. Trung-đạo bắt đầu nẩy mầm từ điểm ấy. Sự Ngộ đến sau, ở gốc cây Bồ-đề, 
khi Ngài từ bỏ cả phép thiền vô-sắc của hai Đạo-sư đã dạy Ngài và trở về phép thiền tự-nhiên mà 
Ngài đã trải qua khi mới lên sáu lên bảy. NGỘ là sự thấy chính mình, NHƯ LAI, CHÂN-NHƯ, để 
truyền lại cho những đời sau. Claude Lévi-Strauss ngộ cũng như thế. Ngữ-lí-học cơ-cấu của 
Jakobson là cái mồi lửa đã thắp lên bó đuốc trong tâm của Claude Lévi-Strauss. 

 

Hết bài I, xin xem tiếp bài II — “Sự-nghiệp Khoa-học (Nhân-học Văn-Hoá)”
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i Bricolage – Không ai biết từ đâu mà có danh-từ này và các từ tiếp-nhánh (bricoler, bricoleur…). Tôi đưa ra 
giả-thuyết rằng /bric/ là tách từ /bric-à-brac/, rồi cộng với /collage/, ‘thuật dán giấy bằng keo’ (colle): chắp 
dán những “mảnh vụn vứt đi” (bric). 

Lévi-Strauss đối người chắp nhặt với người kĩ-sư, và nói rằng người chắp nhặt “xoay sở cho xong với 
những gì có dưới tay?” Anh ta “sử dụng một đống những gì còn lại từ những đồ do người ta chế tạo ra, tức 
là một di-sản văn-hóa” (Tư-tưởng Hoang-dại) 

 
ii Hàn-Lâm-viện Goncourt, một hàn-lâm-viện tư, do hai anh em Goncourt, cùng là nhà văn, lập ra, được giới 
viết văn Pháp coi là có óc tân-tiến, đáng trọng hơn cả HLV Pháp-quốc. 

 
iii Các âm-vị (nguyên-âm, phụ-âm) của ngôn-ngữ không có bản-thể và khác nhau vì những nét dị-biệt, tức là 
những liên-hệ làm cho có thể phân biệt, chẳng hạn [b] khác [v], [i] khác [e]. 

Lévi-Strauss đặt ra những “thoại-vị” (mythemes) và những “nguyên-tử thân-tộc” (atoms of kinship). 

 



Bài II 

SỰ-NGHIỆP KHOA-HỌC (NHÂN-HỌC VĂN-HÓA) 

Cơ-cấu (structure) là một í-niệm (concept). Cơ-cấu pháp là một phương-pháp (méthode). 
Không có chủ-nghĩa Cơ-cấu, và ta dịch structuralisme là “chủ-nghĩa” là một sai-lầm cơ-bản. Một 
vài tác-giả như Claude Lévi-Strauss có tư-tưởng và có xây dựng lí-thuyết, nhưng các lí-thuyết là 
những chặng đường khoa-học lập ra để kết tinh một giai-đoạn học-hỏi rồi phá đi nếu có thể, để lên 
giai-đoạn trên. Khoa-học không chấp nhận chủ-nghĩa. 

Cơ-cấu là một í-niệm đã nảy nở ra từ tư-tưởng của đại-văn-hào Goethe và đi vào Sinh-học 
rồi Hóa-học trước. 

Toán-học phải tự xét lại sau trận động-đất của Godel. Nhóm Bourbaki ở Pháp bỏ phương-
pháp định-đề (axiomatic method) và  tuyên bố dựng những cơ-cấu Toán trên thuyết tổ (tập hợp, set 
theory, théorie des ensembles). 

Vật-lí học đi vào những cơ-cấu nguyên-tử  (tinh thể, kim-chất, thuyết các khí) và cơ-cấu của 
nguyên-tử. Hóa-học nhận nguyên-tử và quantum (lượng-tử) là căn-bản và đặt ra cơ-cấu của các 
chất. Sinh học tự sắp xếp lại và sau cùng, gần đây, đi hẳn vào nhãn-quan cơ-cấu khi cấu-thức phân-
tử của DNA được khám-phá. 

Cơ-cấu thành một cách nhìn sự-vật cạnh tranh với cái nhìn qui-giản (reductionism, tin tưởng 
rằng toàn-thể các hiện-tượng trong trời đất, kể cả những hoạt-động của tâm-thần, đều sẽ được qui về 
cái mối hay cái nền là Vật-lí-học.) 

Sự qui-giản không ra ngoài được khoa-học vật-chất. Cơ-cấu-pháp lúc đầu cũng ở những 
lãnh-vực các khoa-học chính-xác, lên đến Sinh-học (vạn vật, cơ thể, sinh-lí-học, thuyết tiến-hóa, di-
truyền học); nhưng rồi dần-dà xâm nhập vào địa-hạt của các khoa-học nhân-văn mà người ta nghĩ là 
sẽ không bao giờ lên trên được trình-độ thấp nhất là sưu tầm, miêu tả sự-kiện, rồi xắp xếp theo 
những tiêu-chuẩn và lề-lối sơ-đẳng. Khoa ngữ-lí (linguistics) được khai sinh, và rất-sớm, vượt qua 
giai-đoạn cơ năng (functional) mà đi vào cơ-cấu-pháp. Roman Jakobson là một ngôi sao sáng của 
Ngữ-lí-học cơ-cấu (structural linguistics). Ông và Trubetzkoy đã lập ra Âm-vị-học (phonology), rồi 
ông lại thấy được rằng các âm-vị (phonème), như [a, e, i, o, ô, u] và [b, c, d, l, m, n] khác nhau từng 
đôi một bởi một nét dị-biệt. Ngữ-lí-học bước thẳng vào khoa-học với những khám-phá ấy, cũng như 
trong Hóa-học, các nguyên-tố được định tính và nhà Hóa-học tìm những tính ấy để biết được cấu-
tạo nguyên-tử của một hóa-chất và các chức (functions) có trên hóa-chất. 

Lévi-Strauss đã vào sâu trong Dân-tộc-học và có thể nói rằng không biết gì về Ngữ-lí-học 
ngoài vài í-kiến cổ-lỗ về ngữ-pháp Pháp-văn lượm nhặt được ở Trung-học. Cơ-cấu-pháp áp dụng 
vào Ngữ-học là mặt trời rạng sáng với một người đang tìm đường trong đêm-tối để ra khỏi cái hỗn-
độn của cả ngàn nền văn-hóa man-dợ của những dân-tộc chưa có chữ-nghĩa rải rác trên  những hòn 
đảo chơi-vơi trên biển cả hay nơi rừng thẳm núi cao của đất liền. Ở Nữu-ước, ông bắt đầu viết lại, 



một bài dài, về Lịch-sử Xã-hội-học trong thế-kỉ XX: Lévi-Strauss đề cao phương-pháp của 
Durkheim, nhưng cho rằng Durkheim đã quá độc-đoán trong tư-tưởng: “Trong thực-tế, những xây-
dựng độc-đoán (dogmatique) đã dứt khoát hết thời”. Chiến-tranh chấm dứt ở mặt trận Âu-châu và 
Lévi-Strauss về Pháp. Ông viết hai bài nữa: Một bài nghiên-cứu về nghệ-thuật tạo hình, từ Trung 
Hoa thái-cổ đến các dân-tộc Mĩ-châu qua Tân-tây-lan (New Zealand), trong đó ông bác bỏ thuyết 
khuếch-tán (diffusionism) của khoa khảo-cổ và tuyên bố rằng những sự giống nhau lạ-lùng trong 
hình-thái của các vật văn-hóa phải được đặt vào trong những toàn thể (ensembles) — tức là toàn bộ 
văn-hóa — “những toàn thể cơ-hữu (organiques) trong đó kiểu-cách, qui-ước thẩm-mĩ, tổ-chức xã-
hội, đời sống tinh-thần liên hệ với nhau trong cơ-cấu” (ensembles organiques où le style, les 
conventions esthétiques, l’organisation sociale, la vie spirituelle sont structuralement liés). Lời 
tuyên-bố này soi sáng một vấn-đề về thời-đại đồ đồng của tiền-sử Việt-Nam, như sẽ được nói sau 
trong phần thứ ba của bài này. 

Bài thứ hai, minh-bạch hơn và mạnh mẽ hơn, có cái đầu-đề khô-khan là “Sự phân-tích cơ-
cấu trong Ngữ-lí học và trong Nhân-học (Athropology)”. Lévi-Strauss dựa trên vấn-đề mà ông đang 
để í: những liên-hệ thân-tộc. Claude Lévi-Strauss phải viết sách. Ở New York, R. Jakobson đã nói 
với người bạn mới sau khi nghe bạn giảng về thân-tộc: “Anh phải viết về những điều này”, và Lévi-
Strauss đã không quên. Trở về Pháp, ông cần phải có một địa-vị, và điều-kiện không thể không có 
là phải đoạt được học-vị cao nhất, vào được Học-viện uy-tín nhất, và được toàn-thế học-giới công 
nhận. Mà môn học của ông lại chưa có trong hệ hàn-lâm của nước ông. 

Cuốn sách đầu tiên của ông là Các Cơ-cấu Sơ-đẳng của Thân-tộc (Les Structures 
Élémentaires de la Parenté). Ông kể lại khi viết sách ấy: “Tôi không có đời sống xã-hội. Tôi không 
có bạn bè. Một nửa thời-gian của tôi, tôi ở trong phòng thí-nghiệm, nửa còn lại tôi ở văn-phòng”. 
Để hoàn thành sách, ông đọc bảy ngàn cuốn sách và bài báo-cáo. Ông nói rằng trong một khoảng 
thời-gian vào thập niên 1940-1950, “không có một cái gì được in ra về Dân-tộc-học đã thoát ra 
ngoài sự biết của tôi”. 

Nói đến thân-tộc thì người ta nghĩ ngay đến cái gọi là “dòng máu”, tức là Sinh-học. Lévi-
Strauss nói rằng Sinh-học không ở trọng-tâm của suy-tư xã-hội. Cha mẹ với con trai và con gái, anh 
chị em ruột thịt, họ-hàng “nội, ngoại”, có những liên-hệ khác nhau tùy theo xã-hội, và những liên-
hệ ấy có những í-nghĩa xã-hội quan-trọng. Một xã-hội phụ hệ như xã-hội Á-Đông nói chung thì 
“con gái là con người ta” và không cấm đoán sự lấy nhau với “con cô, con cậu, con dì” vì: 

Con cô, con cậu thì xa, 
Con chú, con bác thực là anh em. 

Khác hẳn với những xã-hội mẫu-hệ (matriarchal) và mẫu-tuyến (matrilineal) không kể đến 
những xã-hội đa-phu, trong đó các con là của mẹ, vì không biết ai là cha, với nhiều điều khác nữa 
mà ta cho là “vô luân-thường đạo-lí”, hay ghê hơn nữa, “phi-luân”, với những hình-phạt kinh-hồn 
mà xưa kia ở các làng chính chúng ta cũng vẫn theo, nhưng với họ thì là “đạo-đức”. 



Lévi-Strauss nói rằng mỗi xã-hội qui định các chức trong gia-đình – cha-mẹ, bác, chú, cậu, 
thím, dì, mợ, cô, dượng v.v… (nhiều chức nữa không có danh-từ tương đương trong Hán-văn, Việt-
văn…) – như những “âm-vị” (phonemes) trong ngôn-ngữ, và mỗi chức là một biểu-tượng. Các ước 
lệ về đời sống gia-đình và về hôn-phối có thể rất chặt-chẽ còn hơn là luật-pháp. Chúng ta đều nhớ 
câu tục-ngữ ngặt-nghèo đến tàn bạo của một thời xưa chưa xa lắm: Phép vua thua lệ làng. Nhưng 
cũng tùy nơi, tùy dân-tộc. Một sự cấm chung, là cấm không được lấy nhau trong “gia-đình”, nhưng 
các liên-hệ thân-tộc không theo cùng một mẫu và “một hệ-thống thân-tộc không phải làm thành bởi 
những đường dây khách quan (Sinh-học); hệ-thống ấy là ở trong í-thức của mọi người (trong xã-
hội) và là một hệ-thống vô-cứ (arbitraire) các biểu-tượng”. 

Đây không những là một khẳng-định về phương-pháp và í-hệ của tác-giả. Đây là tuyên bố 
rằng Dân-tộc-học lại bắt đầu có lí-thuyết và là một lí-thuyết khoa-học. Nước Pháp, vốn là một nước 
coi trọng Xã-hội-học và coi thường Dân-tộc-học, chỉ qua một đêm, đã là một tân-tinh (nova) thu hút 
sự chú í của thế-giới Dân-tộc-học.  

Một  quyển sách không chỉ là kết-quả của sự cóp nhặt sưu tập những tài-liệu vụn-vặt. Tôi 
gọi những sách ấy là những thùng rác. Trang-tử còn nặng lời hơn thế nữa trong văn-chương như 
sương sớm, như mây bay của ông. Cũng đừng tìm văn-chương trong những nghiên-cứu khoa-học 
của Lévi-Strauss. Chỉ có những câu, những lời và những sơ-đồ khô-cạn trong sách. Toán-học trong 
sự giảng-giải những cơ-cấu sơ-đẳng của thân-tộc của mấy trăm dân-tộc rải rác trên năm châu để đi 
tới một kết-luận, tân kì và rắc rối đến độ rằng tác-giả phải nhờ André Weil, một trong những người 
đã lập ra nhóm Bourbaki để xây dựng “Tân Toán-học” (Mathématiques Modernes), viết một phụ-
lục về Toán cho sách. Nhưng Các Cơ-cấu Sơ-đẳng của Thân-tộc là luận-án chính mà Claude Lévi-
Strauss đệ trình để lấy bằng Tiến-sĩ Văn-chương cao nhất trong nền giáo-dục Pháp mà ông muốn có 
thẳng không qua cấp Cử-nhân. Văn-đàn Paris sôi động trước nhất, Simone de Beauvoir rồi George 
Bataille viết những bài phân tích, phê bình và ngợi khen quyển sách trong những tạp-chí văn-
chương nổi tiếng nhất, với hậu-í là lôi cuốn tác-giả mới vào văn-phái của mình. Học-giới cũng thức 
giấc. Một giáo-sư Đại-học Hòa-lan (de Joncs) để cả một năm để giảng sách và viết một cuốn sách 
mới để tóm lược tư-tưởng của Lévi-Strauss. Những kèn trống vang rội này làm phiền người thí-sinh 
sắp vào phòng thi trước năm vị giáo-sư và đại-học-giả, mỗi người chuyên môn về một lãnh-vực có 
đá động đến trong sách. Nhưng Claude Lévi-Strauss đã được lấy đỗ ngay. 

Các vấn-đề chức-tước và công-việc đến sau. Cùng với những trở-ngại, những đấu tranh, 
những mâu thuẫn, những do dự. Con người của Claude Lévi-Strauss rất phức tạp. Tư-tưởng của ông 
rất mới: ông có một phương-pháp mới, ông biết rất nhiều và hiểu nhiều điều mới, ông lại muốn làm 
mới. Nhưng, một mặt, ông chống lại sự độc đoán; mặt khác, học về văn-hóa, ông trọng truyền-
thống. Sự đụng chạm với quyền-thế cũng là một điều không thể tránh được. 

Những người bạn đang là giáo-sư tại Collège de France đề cử ông vào dạy ở đây. Học-viện 
Pháp-quốc là nơi cao chót-vót trong nền Giáo-dục của nước Pháp và không cho phép ai đệ đơn xin 
vào. Sự đề-cử là thủ tục bắt buộc, rồi Hội-đồng Giáo-sư mới bỏ phiếu. Lévi-Strauss bị loại hai năm 
liền vì ông Viện-trưởng và cánh giáo-sư bảo thủ còn là đa-số. Ông đành chỉ dạy ở Trường Thực-tế 



Cao-học (Ecole Pratique des Hautes Etudes), một trường ở ngoài hệ-thống Đại-học nhưng rất nổi 
tiếng vì có những cách nhìn rất mới, thứ nhất là về Sử-học, với L. Febvre và Fernand Braudel. 

Febvre là vào bậc thày còn Braudel thì là đồng-sự của Lévi-Strauss từ lúc hai người cùng 
dạy học ở Ba-tây. Lévi-Strauss cần giới thiệu chuyên khoa của mình và phân định khoa ấy với các 
khoa lân-cận, đầu tiên là với Sử-học, rồi với Xã-hội-học và với Tâm-lí-học và Phân-tâm-học. Mỗi 
lần là gây ra những đụng chạm và xung khắc. Ông mất nhiều bạn lắm, và thú nhận rằng ông “có rất 
ít bạn thật tâm” (có lẽ chỉ trừ có Jakobson ở Mĩ). Nhưng không phải vì thế mà ông lùi bước. Ông 
cần thám hiểm thêm và cương quyết đi trên con đường mới mà ông đã thấy là có kết quả và hi vọng 
là vẫn hứa hẹn. Năm 1952, ông được mời sang lại Hoa-kì để giảng ở Diễn-đàn của Wenner Gren 
Foundation, là nơi tụ-hội quốc-tế quan trọng vào bậc nhất về Nhân-học. Ông nói về “Cơ-cấu Xã-
hội” và định rõ lập trường của ông: 

“Nguyên tắc căn-bản là: Quan-niệm cơ-cấu không phải là cái thực-tại nhận xét được (la 
réalité empirique), mà là những mẫu hình (modeles) xây dựng lên từ cái thực-tại được thấy”. 

Ông xét cơ-cấu xã-hội trong thân-tộc, sự trao đổi của-cải (kinh-tế), sự trao đổi tin-tức (ngôn-
ngữ) lưu động của xã-hội và những mẫu-hình uy-quyền. 

Ông từ chối lời mời làm giáo-sư của Đại-học Havard và trở về Pháp để làm việc với những 
phương-tiện bình-dị nghèo nàn sau chiến-tranh — một sự nghèo-nàn vật-chất mà chính người viết 
những dòng này cũng đã sống qua khi sang ở Paris để học. Claude Lévi-Strauss sống nghèo, bà vợ 
thứ hai vừa li-dị, cuốn sách kí sự Nhiệt-đới Buồn xuất bản được sự hoan-nghênh của giới nhà văn 
nhưng bị lên án bởi giới chuyên môn, rồi giới chính-trị cực tả, rồi cả giới triết-gia. 

♣ 

Ông vẫn viết những bài khảo-sát Dân-tộc-học về nhiều phương-diện và xuất bản Nhân học 
Cơ-cấu I (Anthropologie structurale I), Hoa Tư-tưởng Hoang-dại (La Pensée sauvage),  Vĩ-tích 
Asdiwal (La Geste d’Asdival), và  Vấn-đề Totem 4 ngày nay (Le Totemisme aujourd’hui). 

Đùng một cái — phải nói nôm-na như thế mới tả được một chút đinh sự đột-ngột của tin lạ: 
Claude Lévi-Strauss được bầu làm giáo-sư của Học-viện Pháp-quốc và ngồi ở ghế chủ của Khoa 
Nhân-học Xã-hội mới mở theo đề-nghị của triết gia Merleau-Ponty. Vừa đúng lúc, vì năm sau thì 
Merleau Ponty mất, mới 53 tuổi. 

Claude Lévi-Strauss vào Học-viện và đầu niên-học sau bắt đầu giảng về Huyền-Thoại của 
các dân-tộc Châu Mĩ. Những bài giảng này là cốt-tủy của bộ Huyền-thoại-lí-học (Mythologiques) 
gồm bốn quyển lớn, là công-trình vĩ-đại phân tích cơ-cấu 813 huyền-thoại của Tân-thế-giới. 

Năm 1973, Claude Lévi-Strauss được bầu vào Hàn-lâm-viện Pháp-quốc. Các danh-dự đại-
học đã đến liên-tục từ nhiều nước, ngoài nước của ông mà không bao giờ ông có í rời bỏ. 



Ngày 18.11.2008, nước Pháp cử hành lễ sinh-nhật thứ 100 của ông, đồng thời với 25 nước 
nữa. Trong lễ này, Bảo-tàng-viện Nhân-học được đổi tên là “Viện Bảo-tàng Claude Lévi-Strauss” 
và nước Pháp lập ra một giải thưởng hằng năm (100.000 euro) lấy tên ông, cho một nhà khảo-cứu 
về khoa-học nhân-văn. Tổng-thống Nicolas Sarkozy đến viếng thăm ông ở nhà chiều hôm ấy, vì 
ông không dự lễ được. 

 

Hết bài II, xin xem tiếp bài III — “Tư-tưởng của Lévi-Strauss



 



Bài III 

TƯ TƯỞNG CỦA LÉVI-STRAUSS 

Tôi không giới thiệu những sách lớn của Claude Lévi-Strauss. Cơ-cấu-pháp đòi hỏi sự trừu-
hóa (abstraction) một thực-tại vô cùng tạp-biệt diễn ra trong những xã-hội gọi là “nguyên-sơ”, rồi 
gỡ những mẫu-hình ấy ra thành những cơ-cấu liên-hệ với nhau để so sánh và tìm hiểu, qua những 
hình-thức, cái nội-dung hay thực-tính của tâm-thần con người. Đó là cả một chương trình mà Lévi-
Strauss đã khai phá và hi vọng rằng sẽ được nối tiếp trong tương lai. Tuy nhiên, đi vào thế-giới cơ-
cấu không phải là một chuyện dễ-dàng mà ai cũng làm được. 

TRI	VÀ	HÀNH	
Trong những sách nhỏ của Lévi-Strauss, ông cố gắng phân biệt trong ông hai con người: 

một bên là nhà khoa-học phân tích và học hỏi, một bên là ông, một con người thật, có hình hài, có 
tình-cảm, có dây mơ rễ má trong một xã-hội có lịch-sử; hai con người ấy ở cùng trong một thân-thể, 
kết hợp với nhau nhưng có lúc xung đột với nhau: nhà khoa-học có lúc phủ nhận con người có 
những hành-động đi quá xa, và con người lên tiếng vì thấy nhà khoa-học quá thận trọng, quá rụt-rè. 
Nếu có thể tôi sẽ ví với trường-hợp của Pasteur, một nhà hóa học đột-nhiên tìm thấy thế-giới vi-
trùng, nhưng khi bị đặt trước trường-hợp một bệnh-nhân bị chó dại cắn thì lo âu vì không biết cái 
thuốc mà mình làm ra có ngăn được bệnh hay lại làm chết bệnh-nhân? Đó là điều đã làm cho toàn 
thể nhân-loại coi Pasteur là ân-nhân của loài người. 

Trên một bình-diện khác, đây là một trường-hợp điển-hình để minh họa vấn-đề cốt-tủy của 
Triết-học Trung Hoa: liên quan giữa tri và hành. Vấn-đề thực-tế là: sự hành được hướng dẫn bởi tri 
đến mức-độ nào? Và sự hành có thể làm cho sự tri mất tính cách khách-quan, vậy thì có còn nói 
được rằng sự tri vẫn hoàn-toàn khoa-học không? Bởi vì như ta biết, động-lực của sự  hành không 
phải chỉ có sự hiểu-biết mà có thể do lòng từ-bi (hay thù-hận), và cái tâm có thể làm mờ cái trí. Đối 
với người viết những dòng này, đây là cái đẹp, cái cao-quí của con người. Các nhà khoa-học thuần-
túy chắc sẽ không tán đồng í-kiến của tôi, nhưng làm nghề y, tôi trọng và theo khoa-học mà để chữ 
tâm trên chữ trí, cho rằng sự hành có khi phải vượt sự tri. Lévi-Strauss có những tư-tưởng đôi lúc 
quá đà, không đủ căn-bản khoa-học, khi ông không còn ở trong sự khảo-cứu Nhân-học mà nói về 
nhân-bản, nói về chính-trị văn-hóa, nói về nếp-sống. Ông có quyền. 

Tôi sẽ không phân tích từng cuốn sách hay từng bài mà Claude Lévi-Strauss đã viết, và cũng 
không nói gì đến cơ-cấu-pháp, như đã được xây dựng trong khoa-học và như Lévi-Strauss đã làm. 
Trong một bài tưởng-niệm vị minh-sư mới mất, tôi chỉ có thể sơ-sài tóm lược toàn bộ sự-nghiệp 
khoa-học và tư-tưởng xã-hội để tiền phóng cái hương-hỏa của ông mà thôi. 

♣ 

Con người lúc mới sinh ra (vào khoảng hơn 4 triệu rưỡi năm trước đây) tất-nhiên là sống 
chung với bầy hầu-nhân trong đó có tổ-phụ hay tổ-mẫu của nó. Sự sống tự-nhiên là sự sống cùng 



với bầy đàn, cùng ở một nơi, cùng hái trái cây dại trong rừng, cùng ăn như nhau, nhưng bắt đầu một 
dòng chọn-lựa tự-nhiên vì có thể nó đã biết thích đi cùng và chơi với những con hầu-nhân giống nó. 
Khí-hậu thời ấy có lẽ giúp cho những con khỉ trụi lông sống mạnh và sống lâu hơn, và qua nhiều 
ngàn-vạn năm, với vài đột-biến nữa trong hệ gen, loài người Hominidae được khai sinh. 

Sự sống tự-nhiên trong Tự-nhiên (Nature) tiếp diễn phần lớn theo loài tổ, với một vài sự 
thích-nghi vì thân-thể có khác đi và vì theo những di-chuyển, có những biến-đổi của môi-trường. 
Con người vẫn còn là một con vật, vẫn chỉ là một con vật. 

Lévi-Strauss, nhà khoa-học nhân-văn, chống những chủ-nghĩa và chủ-thuyết chủng-tộc 
(racism) với tư-cách là một con người, tuy rằng tư-tưởng của ông phát xuất từ những khảo-sát khoa-
học, lấy những khảo-sát khoa-học làm nền-móng và làm bàn đạp. Nhưng ông nói rằng sự tri 
(connaisance) và sự hành (action) mâu thuẫn và loại nhau, và con người phải biết thỏa hiệp để tránh 
sự loạn trí: 

Sự tri và sự hành mãi-mãi bị đặt trong một tình trạng bất-ổn: cả hai nằm trong hai hệ qui-
chiếu tương diệt phải theo, tuy rằng chỉ ngả về phía này một chốc lát thì phá hoại sự đáng tin cậy của 
phía kia. Dù vậy, ta cũng phải hãm bớt chúng lại để chúng có thể chung sống trong ta mà không gây 
ra những bi-kịch.  Đời sống ngắn ngủi: phải kiên trì một chút. Người khôn-ngoan tìm sự vệ-sinh tâm-
trí trong sự sáng-suốt trị sự trí-tâm phân-tán này (schizophrénie) (Histoire de Lynx: Chuyện con Cầy 
hương). 

Sự xung-đột giữa lương-tri tư-tưởng và lương-tâm đạo-đức làm mất sự bình an của tâm-trí 
và có lúc ông viết rằng người ta phải cố sống “như thể là đời sống có một nghĩa-lí”, nếu không thì 
sẽ bị dẫn đến sự tự-vẫn hay sự khổ-hạnh. Điều này cho thấy rằng Claude Lévi-Strauss đã phải kìm 
giữ các tư-tưởng xã-hội chính-trị của ông nhiều lắm với những cảnh bi-thảm mà ông đã thấy và với 
những khám-phá của ông khi ông bới những tro tàn của những dân-tộc đang chết mòn mà dựng nên 
những cơ-cấu rực-rỡ của một thời xưa đã tắt lụi. 

Lévi-Strauss chống lại Chủ-nghĩa Đế-quốc. Chủ-nghĩa Đế-quốc đã tàn phá các xã-hội đang 
tiến triển theo những đường lối và mô-hình riêng của mỗi nơi, và kết quả sau những thế-kỉ hủy hoại 
con người và khai thác tài-nguyên thì xét lại, chỉ còn những hoang-tàn của những trận bão từ Tây-
nguyên đổ xuống, — nhưng với cái mảnh đất ở chân trời góc biển, nơi tận cùng của Thế-giới Cũ 
này mà chúng ta gọi là Việt-Nam, thì còn có những cơn gió bấc lạnh-lùng thổi liên-tục cả hơn hai 
mươi thế-kỉ chưa dứt. 

Còn những xã-hội mà người đời, học được cái học kiêu-mãn hẹp-hòi của Âu-Mĩ, gọi là một 
cách khinh-miệt là “xã-hội nguyên-sơ”, thì bị tan nát và tán loạn chỉ trong một chớp mắt của lịch-
sử; những nhóm người lẻ loi còn sống sót chống lại sự xâm-nhập của “văn-minh” dưới hình-thức 
tôn-giáo và những “đài” (phát thanh) liên-minh. Họ cố giữ lại được sự nhất-thống mỏng-manh của 
họ là văn-hóa và ngôn-ngữ với cái thiên-nhiên đã nuôi sống họ từ ngàn năm xưa. Nhưng được bao 
lâu nữa? 



Tôi không thể không nói lại được ở đây một vài cái kinh-nghiệm nhỏ-nhoi của một cá-nhân 
chưa được thấy những cảnh Nhiệt-đới Buồn của Lévi-Strauss. Những người ở núi rừng mà ngôn-từ 
chính-trị ngày nay gọi là “Cao Dẻo” tiếp khách Đường Kinh một cách trang-trọng dưới một khóm 
cây, với một hũ rượu cần mà chủ phải lần-lượt hút (một chục người chỉ có miếng vải bện ở bẹn) 
trước khi chuyển sang cho khách. Một kĩ-sư nông-nghiệp Anh kể với tôi rằng ông qua Nam Phi-
châu dạy dân Pygmê (mọi lùn) về cách  trồng cây, trồng lúa mì trong một chương-trình của Quĩ 
Lương Nông, Liên-hiệp-quốc. Phái đoàn của ông bị dân mọi đuổi đánh, và khi họ hỏi vì sao lại đuổi 
đánh họ thì họ được trả lời rằng “Đất là mẹ, tại sao lại đâm lại đào bụng mẹ lên để ăn?” Liên-hiệp-
quốc phải xét lại phương-thức viện-trợ để không xúc phạm đến những tín-ngưỡng rất cao-quí của 
những dân-tộc không chữ-nghĩa. 

Một giáo-sư Y-khoa Mĩ nói với tôi rằng Việt-Nam nghèo quá, dân không đủ ăn, thực là đáng 
thương. Tôi nói rằng nước Việt-Nam có hai ngàn năm lịch-sử (không kể thời tiền sử). Nước Hoa-kì 
(lúc đó) chưa được 200 tuổi và là một nước không có quá-khứ. Tôi mong sẽ được gặp lại vị đồng-
nghiệp Mĩ vào khoảng năm 4000, và sẽ được nói chuyện tiếp về lịch-sử với ông. 

Cái kinh-nghiệm và sự hiểu-biết về nhân-loại của Claude Lévi-Strauss giàu có và bao quát 
hơn của tôi như bầu trời xanh so với cái miệng giếng (hay cái cửa hang, nếu ta rời bỏ sách của 
Trang-tử và đọc những Thoại-ngôn (Dialogues) của  Plato). Một lời nói của ông  có thể làm rung 
động cả nước và vang lên đến những núi rừng của châu Phi, làm cho thế-giới phải theo  rõi và bình 
luận.  

Vì thế, ông hết sức cách li trong ông nhà khoa-học (le savant) và người công-dân của thế-
giới loài người. Tuy vậy mà khi giới trí-thức năm châu tôn vinh ông là một trong những cực (pôles) 
của lương-tâm đương-đại, thì giới chuyên-môn trách ông là đã không đứng hoàn-toàn ở vị-trí khoa-
học, mặc dầu trái với những người mà sau này người ta gọi là “các thày dạy nghĩ” (les maitres 
penseurs) như Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Althusser, Lacan, ông đã bỏ hết các hoạt-động 
chính-trị. Trong đời trưởng thành của ông, ông chỉ kí có một cái tuyên-ngôn để “chống sự bạo-
hành” trong cuộc Cách-mệnh bất-thành của sinh-viên Pháp (Tháng Năm 1968). Sau Cách-mệnh, 
ông chỉ nói “Trên cái cầu thang đi xuống đã bắt đầu từ lâu, Đại-học lại xuống thêm một bậc nữa”. 

HUYỀN‐THOẠI‐LÍ‐HỌC	
Chương đầu của bộ Huyền-thoại-lí-học (I. Sống và Chín) kể mấy huyền-thoại của một thời 

không định rõ, nhưng tác-giả để ở đầu sách, có lẽ để chỉ rằng đây là thời tự-nhiên, chưa có văn-hóa 
tuy rằng đàn ông, đàn bà đã sống chung và có con với nhau, nhưng sự ăn chung ở lộn với nhau và 
với các giống vật của rừng rú vẫn còn được coi là thường. Ăn uống thì toàn nhờ sự nhặt vặt (trứng 
chim rừng, v.v…) và ăn sống nuốt tươi. 

Chương thứ hai kể bước nhảy vọt từ tự-nhiên vào văn-hóa. Một anh thiếu niên được dắt đi 
lấy trứng chim, một hành-động tự-nhiên. Nó chỉ lấy được có hai quả trứng và người chồng của chị 
nó chặt cái thang (sợi dây leo) không cho nó xuống. Mấy hôm sau, nó được một con beo cứu và đưa 



về hang beo để ăn thịt nướng. Nó không hiểu thịt “nướng” là  gì nhưng cũng để cho beo đưa về nhà 
beo. Ở đây nó được thấy giữa mấy hòn đá có một cái cành cây lớn đang cháy và rồi được ăn một 
miếng thịt rừng nướng đầu-tiên (Tiếp xúc với lửa nhà và cái bếp: Văn-hóa). 

Con beo đi săn thì vợ nó, là một người đàn bà, hành hạ nó và chỉ cho nó ăn thịt thiu, thịt 
thối, rồi cào và đánh nó, làm nó phải chạy trốn. Con beo giận vợ lắm và cho anh con nuôi một cái 
cung với mấy mũi tên để tự vệ khi bị ức hiếp. Dùng cung tên, nó bắn chết mụ vợ beo rồi ăn cắp một 
miếng thịt nướng mà chạy về làng. Cả làng tưởng nó đã chết nhưng rồi cũng tin câu chuyện của nó 
với miếng thịt nướng chín mà nó mang về. Mọi người quyết định đi ăn cắp lửa về làng: một việc dễ 
dàng vì nhà beo không còn ai. Từ đó, người ta có lửa ở bếp, có lửa sáng ban đêm và có lửa để sưởi 
ấp khi trời lạnh, lại có cung tên để đi săn (Đời sống văn-hóa). 

Còn con beo thì xa lánh con người vì hận thằng con nuôi. Nó bỏ hẳn sự nướng thịt để ăn từ 
đó. 

Những huyền-thoại (myths) này được phân tích thành những thoại-đề (mythemes) rồi các 
thoại-đề được so đọ với nhau để tìm những biến-cải (transformation) và những liên-hệ. Các huyền-
thoại đầu tiên (187 huyền-thoại chính ở quanh cái đề tài “Sống và Chín” (Le Cru et le Cuit, Anh: 
The Raw and the Cook), cái Sống (ăn sống, nuốt tươi) là cái Tự-nhiên (Nature), còn cái Chín 
(nướng, nấu) là Văn-hóa (Culture). Cuộc cách-mệnh từ đời sống thú-vật (theo Sinh-học) sang đời 
sống làm người bắt đầu ở đây, với hai thay đổi lớn mà huyền-thoại trong khu-vực Bororo Gé kể ra: 
sự ăn trộm được lửa (đổi cái sống thành cái chín) và sự dùng cung-tên để săn bắn (đổi từ sự nhặt-vặt 
(cueillette; Anh: gathering) sang sự khai thác thiên-nhiên). 

Nhiều chuyện khác nữa trong sự vượt lên khỏi đời thú-vật rất bấp bênh, phiêu-lưu trong cái 
thân phận con khỉ trụi lông của núi rừng Phi-châu ở cuối địa-kì thứ Ba. Tôi không nén lòng được để 
kể chuyện vì sao loài người mất sự trường sinh bất tử để chúng ta xếp song song với một huyền-
thoại Việt-Nam đã xuống cấp để thành chuyện “Rắn già rắn lột, Người già người tọt vào săngi”: 

(Huyền-thoại M76). Ông trời muốn ban cho loài người sự sống mãi không-già. Ông bảo con 
người đứng chờ ở bờ sông để chọn và phải kiên nhẫn đợi cái thuyền tốt. 

Con thuyền thứ nhất đi qua chở đầy thịt thối. Mùi thối nồng-nặc và mọi người chạy ra xa. 

Con thuyền thứ hai có một người lái tới, và người ta ào ra đón. Người lái thuyền là Thần 
Chết. 

Con thuyền thứ ba là thuyền của Trời và chỉ có rắn, một số loài cây và đất với đá còn lại để 
được lột xác mà sống lại, lâu-dài vô-tận. 

Tôi không dịch nguyên-văn vì bài này đã quá dài và chữ-nghĩa của các dân-tộc sơ-khai ở 
Mĩ-châu, dầu đã được chuyển thành Pháp-văn hay Anh-văn, cũng không có tiếng tương-đương 
trong Việt-ngữ. 



Sự thành-lập xã-hội là một bước đường nữa của loài người. Trước đây đã có nhiều giả 
thuyết, toàn là do óc của những người ngồi trong văn-phòng tưởng tượng ra theo những triết-lí mà 
tôi gọi là vòi voi, đuôi voi, chân voi hay bụng voi. Một thuyết đã được hoan nghênh đặc-biệt và 
thành thuyết “Sáng Thế” của Thánh-kinh Marxist, là thuyết về Nguồn gốc Gia-đình. Lévi-Strauss 
không nói gì đến những hư-cấu ấy. 

CƠ‐CẤU	THÂN‐TỘC	
Sự-kiện  nam nữ có con với nhau trong một giới-hạn sinh-học liên quan đến tuổi là một sự-

kiện tự-nhiên với các sinh-vật, kể cả thực-vật và động-vật, không cần phải nói đến. 

Nhưng gia-đình (family) và thân-tộc (parenté, Anh: kinship) là những sự-kiện xã-hội, và vì 
thế, là những sự-kiện văn-hóa không ai biết, và không có một cách gì để có thể biết, vào lúc nào thì 
hiện-tượng xã-hội xuất hiện trong loài người, vì lí-do gì và bằng cách gì xã-hội đã thành. Con người 
có thể ngay từ khởi-thủy, sống trong một bầy khỉ gọi là hầu-nhân. Bầy khỉ là bầy khỉ, như một bầy 
huơu, một bầy trâu rừng, một bầy hải-âu, một bầy cá, một tổ ong, một tổ kiến, không phải là những 
xã-hội. Không ở một loài sinh-vật nào kể cả loài người, có một cái gì gọi là “qui-ước xã-hội” mà 
Jean Jacques Rousseau đã tưởng tượng ra và nhóm lên ngọn lửa trong lòng của những người như 
Marat, Robespierre, Saint-Just đã lãnh đạo cuộc Cách-mệnh Pháp năm 1789. Văn-hóa và xã-hội là 
hai mặt của một sáng-tạo cộng-đồng làm cho con vật người thành người. 

Nhiều khoa chuyên môn đã và đang còn nhìn vào vấn-đề nan-giải ấy. Khoa khảo-cổ đặt 
nặng sự tạo ra những dụng-cụ và, cũng như những người da đỏ Bororo và Gé, sự dùng lửa. Chủ-
nghĩa Marxist cho rằng có gia-đình rồi mới có xã-hội. 

Lévi-Strauss khảo cứu những cơ-cấu sơ-đẳng của thân-tộc và đồng thời những tương-quan 
với định-chế hôn-phối (cưới nhau) trong một cộng-đồng (xã-hội). Khảo-cứu này mở rộng từ những 
dân-tộc sơ-khai ở Mĩ-châu qua Phi-châu đến Úc-châu và đi ngược lịch-sử lên Trung Hoa và Ấn-độ 
(India) thái-cổ. Để tóm lược quyển sách lớn dài 500 trang vào hai câu: 1- Không có một xã-hội nào 
còn hiện diện trên mặt đất mà không có những qui-định về hôn-nhân, quan trọng nhất là những điều 
cấm; 2- Những cấm-kị này có một lí-do chung, là để cấm-đoán sự loạn-luân, lấy nhau trong gia-
đình, nhưng mỗi xã-hội quan niệm gia-đình với những cơ-cấu, tức là những tương-quan bên trong 
khác nhau. Cơ-cấu gia-đình và những qui-định về hôn-nhân, nghĩa là về đời sống tình dục (sex) để 
đảm bảo sự sinh-tồn của cộng-đồng và cùng một lúc cho phép giải tỏa những đòi-hỏi sinh-lí của cá-
nhân, không biết có phải là cái bước từ Tự-nhiên sang Văn-hóa hay không. Nhưng như Lévi-Strauss 
viết: 

“Sự ngăn cấm loạn-luân ngay từ lúc đầu, là ở ngưỡng cửa của văn-hóa, ở trong văn-hóa, và 
theo một nghiã (en un sens) chính là văn-hóa.” 

Những cấm đoán này không có tính-cách nhất-quyết cực đoan (categorical) như những giới-
luật tôn-giáo, và cũng không bị đe dọa bởi hình-phạt như quốc-pháp, nhưng trong một xã-hội sơ-
khai, không những cá nhân bị điều-kiện-hóa (conditioned) bởi toàn thể xã-hội từ khi còn trong bụng 



mẹ, mà vì không thể tự  mình một mình sống ở ngoài cái xã-hội trong đó mình đã sinh ra, nên 
không có thể mơ đến chuyện xé rào như ở những nước văn-minh đời nay rồi đi biệt tăm biệt tích để 
tránh sự đàm tiếu (vẫn có) của thiên-hạ. Nên nhớ rằng mỗi xã-hội có những qui-định riêng, nơi này 
cấm ăn thịt bò, nơi kia cấm ăn thịt lợn, phương Tây ôm chó lên giường ngủ, phương Đông cho chó 
ăn những đồ mà nói ra người ta phải xin lỗi rồi lại nấu nó với riềng để nhắm rượu. Vì lí-do gì, chỉ 
có thể nói rằng không chắc là vì những lí-do mà đời nay người ta nói ra. Các độc-giả những dòng 
này tất cũng thấy rằng tác-giả viết ra tự í, với tư-cách là người Việt-Nam viết cho người Việt-Nam, 
không tìm ra được trong các sách của Claude Lévi-Strauss. 

Còn nhiều lắm, trong các văn-hóa, các xã-hội, các dân-tộc mà người đời gọi là “sơ-khai” 
(primitive); tôi dùng ba danh-từ để gọi họ, đó là vì ta phân biệt ra những “diện”, những “mặt” khác 
nhau. Lévi-Strauss nói rằng với những người này, tất cả đều là một: từ thức ăn, cách nấu nướng, 
phép ăn uống, qua ngôn-ngữ, lên đến họ-hàng thân-tộc, tổ-chức xã-hội, ca-dao (bài hát), âm-nhạc, 
khiêu-vũ, điêu-khắc, hội-họa (trang điểm trên người), tất cả, tất cả, đều nhất-như (unité) và tất cả 
đều có nội-dung í-nghĩa (content). 

Với Lévi-Strauss, Văn-hóa không đối lại với Tự-nhiên. Văn-hóa không chống, không phá 
tự-nhiên, và khi đã thành, văn-hóa không phải là một lãnh-vực ở ngoài và cách biệt với tự-nhiên. 
Văn-hóa mọc ra từ tự-nhiên, với hai biến đổi song-song: con người thích nghi vào cái thiên-nhiên 
trong đó nó đã chọn để sống, đồng-thời nó cố gắng làm cho cái khoảng thiên-nhiên quanh nó thích 
hợp với sự sống mà nó xây dựng. Hai biến-đổi ấy kéo dài cả ngàn năm, vạn năm, mãi mãi không 
cùng không tận. Nhưng từ những rừng nguyên-sơ và thảo-nguyên Phi-châu đến những băng-địa ở 
Bắc-cực, khí-hậu và phong-cảnh khác nhau như con sư-tử, con mãng-xà khác con hải-cẩu, con 
penguin. Chỉ trong một địa-hạt nhỏ như đất nước Việt-Nam, những đồng lầy xưa gọi là Thủy Chân-
lạp không phải là những rừng tre và núi xanh (Lam-sơn) của Lạc Việt. Phương chi là quan-niệm 
sống lại không như nhau. Cho nên khi vào nông-nghiệp, chỗ thì trồng trọt giỏi mà không nuôi súc-
vật (Mĩ-châu), chỗ thì trồng lúa, nuôi tằm (Việt-Nam, Trung-Hoa), chỗ thì thuần hóa trâu bò rừng 
(Ấn-Độ), chỗ thì dạy chó (Khuyển Nhung, Bắc Âu-Á), chỗ thì chăn ngựa (Mông-Cổ, Âu-châu). Cán 
cân thăng-bằng bị gẫy khi ở một khu nhỏ của mặt đất, nảy sinh ra công-nghệ máy-móc và cái í-
tưởng ngông-cuồng rằng ta phải làm chủ trời đất, thanh tẩy hết cái Linh-Thiêng, và ta có quyền khai 
thác đến triệt-để tất cả, kể cả những giống người không phải là ta. Với súng ống và những tàu biển 
bọc sắt, họ chinh phục thế-giới, và từ đó nảy sinh ra cái tư-tưởng rằng Âu-châu là cái rốn của vũ-trụ 
và lịch-sử (Eurocentrism) mà các nhà Dân-tộc-học gọi là Chủ-nghĩa Dân-tộc (ethnocentrism) với 
cái quái thai là Chủ-nghĩa Chủng-tộc (racism) chưa chấm dứt với Hitler và Đảng Quốc-xãii. 

XÃ‐HỘI NÓNG VÀ XÃ-HỘI LẠNH	
Giảng về lịch-sử của các xã-hội, ông phân biệt “xã-hội nóng” và “xã-hội lạnh”. Xã-hội 

nóng là những xã-hội đã vào công-nghệ và giống như những máy chạy hơi nước (xe lửa, tầu thủy), 
tiêu thụ nhiều năng-lượng có “entropy” mạnh theo những nguyên-lí nhiệt-động-học, đòi hỏi một sự 
chênh-lệch càng ngày càng lớn trong xã-hội (để tạo áp-lực), nên tổ chức chính-trị tinh-vi và tạo 
những bất-ổn liên-tục để khai-thác lực-lượng lao-động đến triệt-để. Hỗn-loạn, tranh-đấu, xung-đột, 



chiến-tranh trong nội-bộ là lẽ tồn-vong của các xã-hội nóng. Lịch-sử luôn-luôn sóng gió, sự lạm 
phát là một phương-tiện để thúc đẩy lao-động, các xã-hội nóng theo những đợt sóng, lên rồi xuống 
rồi lại lên, với thỉnh thoảng một cuộc khủng-hoảng để loại bỏ những phần-tử không theo kịp thời rồi 
đi vào một sự tái-cơ-cấu (restructuration, perestroika) dữ-dội hơn. 

Các xã-hội “nguyên-sơ” là điển-hình của những xã-hội lạnh. Xã-hội lạnh giống như những 
máy không đốt than, không tạo sự nổ và như những đồng-hồ (quả lắc) chạy bằng những sức tự-
nhiên như sức hút của trái đất, nắng của mặt trời, gió của không khí, dòng nước của sông. Cả đến 
sức của giống-vật, người nguyên-sơ cũng không dùng đến. Xã-hội lạnh cầu giữ được gốc-nguồn và 
khi gốc-nguồn đã mất hẳn thì vẫn có những lễ-nghi để tái lập lại nguồn-gốc trong chốc-lát, và chốc-
lát có cái í-nghĩa là thiên-thu: đó là những điệu múa trong đó người ta mặc lễ-phục (váy lá, mũ lông, 
vòng tay, vòng chân…), và xuống thấp nữa, là những trò chơi của trẻ con, như trò chơi Rồng Rắn ở 
Việt-Nam. Nhưng ở lưng chừng, còn có những nghệ-thuật tạo hình (trang sức, mặt nạ, tượng gỗ, 
tượng đất, cột totem…) và những huyền-thoại mà í-nghĩa đã ra ngoài tầm hiểu của người đời nay. 
Một cái hố sâu ngăn cách các xã-hội nguyên-sơ  (xã-hội lạnh)  và các xã-hội đã vào đời công-nghệ  
(xã-hội nóng). Cái đầu tàu xe lửa và cái phi-đạn không-gian không nhìn thấy được cái lờ bắt cá nữa. 
Tổ-chức làm mất con người. Sự tập trung quyền-hành càng mạnh thì càng làm tiêu hủy con người 
thực. Xã-hội nguyên-sơ là những xã-hội còn những người chân-thực, còn có sự chân-thực 
(authenticity); những xã-hội “tiến-bộ” đã mất sự chân-thực (inauthenticity). Vì thế nên trong văn-
minh, có sự vô trật-tự, có nhu-cầu tiêu-thụ quá lạm, có sự đấu-tranh vô-tận, có sự bạo-hành. Xã-hội 
văn-minh là xã-hội đã bỏ văn-hóa, mất văn-hóa, và nhất là mất tình thương (compassion), mất nhân-
tính, vì chứa chất đầy ắp những phương-tiện quyền-thế và đàn áp. 

Có nhiều người nghĩ rằng các dân-tộc nguyên-sơ không có lịch-sử. “Nguyên-sơ” nghĩa là 
im-lìm, là lạc hậu hoặc cũng có thể là thoái hóa, dật lùi về quá-khứ ngu dại. Lévi-Strauss chống lại 
những cách nhìn phiến-diện, khinh miệt đó. Ông nói rằng các dân-tộc ấy còn cho đến ngày nay, tức 
là đã trải qua thời-gian ngang với tất cả các người đương-thời, họ phấn đấu, “họ (cũng) đã sống, đã 
tồn tại và đã thay đổi”. Họ khác ta, ta không hiểu được họ, họ cũng không hiểu nổi ta, có thể ví như 
loài chim diều-hâu và loài chim sẻ hay chim-ruồi sống khác nhau ở những cảnh trí khác nhau; nếu 
không có những xâm-phạm nhau, thì chưa biết loài nào sẽ tự-nhiên tiêu diệt trước. 

Muốn hiểu con người sơ-khai, Lévi-Strauss nói rằng phải tạo ra những phương-pháp mới và 
nhất là phải biết chọn những cách nhìn bổ-túc nhau, trong đó Dân-tộc-học và Sử-học, tuy có cùng 
một đối-tượng (đời sống xã-hội), cùng một mục-tiêu (tâm-trạng con người) và giống nhau phần nào 
về phương-pháp, nhưng “Sử học tổ chức các dữ kiện theo những phát-biểu (minh hiển) của í-thức”, 
còn Dân-tộc-học thì theo những điều-kiện vô-thức của đời sống xã-hội”. Sau đó ông đã giảng rằng 
ông phân biệt tiềm-thức (subconscience) với vô-thức (inconscience); tiềm-thức là cái kho tàng kí-ức 
(nhớ) về các kinh-nghiệm và hình-ảnh xa-xưa, còn vô-thức là nơi rèn luyện những thoáng nghĩ của 
con người nguyên-thủy trần-trụi sống với thiên-nhiên và những sinh-vật ở chung quanh.  



“Những hiện-tượng cơ-bản của đời sống tâm-thần, những hiện-tượng điều kiện hóa đời sống 
này và quyết định các hình-thức phổ quát nhất của tâm-thần là ở tầng-lớp của tư-tưởng vô-thức. Như 
thế, vô thức có thể là cái trung-gian giữa cái tôi và kẻ kia (le moi et l’autrui)”.  

Tác-giả xin lỗi các độc-giả vì tuy đã cố gắng hết sức mà không thể làm cho dễ hiểu hơn, 
đồng thời không làm sai tư-tưởng của Claude Lévi-Strauss. 

TÔI	SẼ	KHÔNG	LẤY	LÀM	PHIỀN	ĐỂ	NHẬN	ĐẠO	PHẬT	LÀM	TÔN	GIÁO	CỦA	TÔI	
Lévi-Strauss, khảo sát về những dân-tộc không có chữ-nghĩa, đi lên đến sự tố-cáo cái ảo-

tưởng về “ngã” (le moi). Cùng với J. J. Rousseau, ông chế nhạo Descartes mà triết-lí dựa trên sự 
chứng-minh rằng “có TA” [“Tôi nghĩ, vậy là tôi có (thực)”]. Ông nói rằng trong các xã-hội nguyên-
sơ, không có “tôi” và ông lật ngược cái nguyên-lí của Descartes lại là “CÓ TÔI KHÔNG?” (Suis-
je?). Có tôi thì tất cả là nó, rồi sẽ dẫn đến câu châm-ngôn kinh-hồn của J. P. Sartre: “Địa-ngục là 
những kẻ khác” (L’Enfer, c’est les autres), đưa tới một thế-giới trong đó “có tất cả những phương-
cách để triệt hạ, để tiêu diệt, để tra tấn hành hạ” kẻ kia (l’autre). Theo ông thì thực ra sự mất đạo-lí 
đã bắt đầu từ lúc con người tự cho là mình không phải là con vật và là minh-chủ của mọi loài, cầm 
quyền sống chết trong tay: cái í-nghĩ phi-luân ấy thu nhỏ lại vào “dân-tộc ta” trong khi khoa-học đã 
chứng minh rằng “người là một sinh-vật (một “chúng sinh”) đau-khổ, như tất cả các chúng sinh 
khác” (“L’homme est un être vivant et souffrant, pareil à tous  les autres êtres”). Ông đi đến kết luận 
rằng: “Đó là cái nguyên-lí thực của các khoa-học về người và cái nền độc nhất có-thể-có cho luân-
lí”. Ông tuyên bố chính-thức trước Quốc-hội Pháp, họp bàn về các tự-do và nhân-quyền rằng những 
nguyên-lí của cuộc Cách-mệnh Pháp 1789 không còn hợp thời nữa và các Quyền của con người 
phải bị giới hạn bởi Quyền được sống và được phát triển tự-do của mọi loài vật”. Ông đã không 
ngần ngại viết ra rằng “Nếu mà tôi sống trong một xã-hội bắt buộc mỗi người phải khai một tôn-
giáo rõ ràng, tôi sẽ không lấy làm phiền để nhận Đạo Phật là tôn-giáo của tôi”. Không phải chỉ vì 
lòng từ-bi với tất cả chúng-sinh ở trọng-tâm của Phật-giáo, mà con vì trong Đạo Phật, không có 
thần-linh, không có tín-điều, không có tạo-hóa, không có thần-vật (idole), chỉ có lời Phật lâu đã hơn 
hai ngàn năm trăm năm. Và ông, một người có gốc Đạo Do-thái thờ Chúa Trời, ông dám nói rằng 
tội ác lớn nhất đối với loài người và với toàn thể sự sống là từ những “Đạo độc-thần” (monotheist). 
Đây là í-kiến của Claude Lévi-Strauss mà tác-giả bài này ghi lại, không giải thích, không bàn cãi. 

TRANH	LUẬN	VỚI	SARTRE	
Tư-tưởng sắc-bén và mạnh-mẽ, tuy cách-biệt với những khảo-sát dân-tộc học nhưng không 

phải là không liên hệ với các nhận-xét khoa-học của Lévi-Strauss đã gây ra nhiều xích-mích giữa 
ông và các bạn (mà tôi bỏ qua trong bài này). Nhưng các tranh-luận thì phải phác lại vì là những dịp 
để ông xác định tư-tưởng và lập trường của ông. Tranh luận với những học-giả thuộc các ngành 
khác, tuy quan-trọng những chỉ có tính-cách hàn-lâm. Tranh luận về cơ-cấu-pháp trong triết-lí (với 
Ricoeur) rất hay, nhưng khó với những độc-giả chưa biết triết-thuyết hermeneutics của Ricoeur. Tôi 
chỉ kể qua cuộc bút-chiến giữa Claude Lévi-Strauss và Jean-Paul Sartre, vì triết-lí Hiện-sinh theo 
Sartre đã là ngọn đèn sáng ánh chói cho tuổi trẻ sau Thế chiến thứ hai trên khắp thế-giới. 



Sau Thế Chiến, Lévi-Strauss ở Mĩ về Pháp đã có ngay một phán-đoán nặng nề về triết-lí của 
Sartre. 

“Đối với tôi thì hình như tư-tưởng ấy trái nghịch với một suy-tư thích-đáng vì nó quá dễ dãi 
với những ảo tưởng của sự chủ-quan”. 

Ông tiên đoán hơi ác, nhưng đúng với sự thật, là khuynh-hướng ấy “rất có thể chỉ đưa đến 
có một thứ siêu hình-học cho các cô bán đồ nữ-trang rẻ tiền ở Paris (une sorte de métaphysique pour 
midinettes)”. 

Theo ông thì triết-lí hiện-sinh có vẻ kín mít (“sent le renfermé”). Điều này cũng dễ hiểu, vì 
Sartre hướng nội và cho cái tôi của mình một sự tự-do vô biên trong một thế-giới vô thần và phi-lí, 
trong khi Lévi-Strauss tin-tưởng ở khoa-học, nhìn ra toàn thể nhân-loại và tìm thấy tư-tưởng logic ở 
tất cả các xã-hội. 

Cuộc tranh-luận lớn nổ ra sau khi Sartre cho ra cuốn sách lớn thứ hai vào năm 1960 “Phê-
bình Lí-trí Biện-chứng ” (Critique de la raison dialectique) trong đó Sartre nói rằng Lévi-Strauss là 
một người theo Chủ-nghĩa Duy-vật siêu-việt và thẩm-mĩ (un materialiste transcendental et esthète). 
Hai năm sau, Lévi-Strauss cho xuất thế cuốn sách nhỏ, tựa đề là “Tư-tưởng Hoang-dại” (La Pensée 
sauvage) mà các nhà văn, nhà phê-bình, nhà Sử-học, nhà Dân-tộc-học ở Pháp, ở Anh chào mừng 
như một quyển sách đánh dấu một giai-đoạn của lịch-sử tư-tưởng. 

Lévi-Strauss viết chương cuối của Tư tưởng Hoang-dại để bác bỏ Sartre trong Phê-bình Lí-
trí Biện-chứng. Ông nói rằng Sartre tự mâu thuẫn với chính mình, rằng Sartre đã hiểu sai Marx hay 
cho Marx những í nghĩ của mình, rằng Sartre đã cho nhân loại một hình-ảnh “tủn-mủn và méo-mó” 
khi nói rằng lịch-sử tính (historicité) là các đặc-tính của loài người. Tôi không thể tóm lược được 
khi E. Leach ở Đại Học London, E. Carpenter ở New York nói rằng “không tóm lược được, vì mỗi 
chữ, như một đồ thờ tự linh-thiêng, có một chỗ” đích-xác. Cái đòn cuối-cùng của Lévi-Strauss đánh 
thẳng vào tim của Sartre và tất cả các tư-tưởng-gia mác-xít  (tôi xin lỗi vì không viết rõ là theo Chủ-
nghĩa Marx-Lenin). Ông viết rằng: “Trong hệ (í thức) của Sartre, lịch-sử giữ đúng vai trò của 
huyền-thoại”, và ông hỏi câu hỏi then chốt: “Trong những trường-hợp nào, đã có thể (thành và) có 
cái huyền-thoại Cách-mệnh Pháp?” 

Cách-mệnh đã thành huyền-thoại và huyền-thoại ấy đã là cái kim-chỉ nam Thần thánh của 
nhiều thế-hệ và của cả những người lãnh-đạo những Cách-mệnh của thế-kỉ XX. 

BÁC	BỎ	THUYẾT	KHUẾCH‐TÁN	
Trong dân-tộc học, ông bác bỏ thuyết khuếch tán (diffusionism) và nói rằng khi có sự tiếp-

xúc giữa hai xã-hội và hai văn-hóa thì có sự trao-đổi (exchange) hai chiều, và sự trao-đổi là động-
lực lớn nhất của sự tiến-bộ. Tuy nhiên, các xã-hội văn-hóa nẩy nở và biến đổi theo những điều-kiện 
vật-chất và sinh học của mỗi nơi, mỗi thời mà thành muôn màu muôn sắc (diversity) trên mặt đất. 



Những gì lấy được từ bên ngoài đều được tiêu hóa rồi mới được nhập vào văn-hóa của cộng-đồng, 
và mỗi văn-hóa vẫn giữ sự nhất-như (unité) sau khi nhập nội một nguyên-tố mới. 

ĐẢ	KÍCH	THUYẾT	TIẾN‐HOÁ	VĂN‐HOÁ	
	

Ông đả kích thuyết tiến-hóa mạnh-mẽ hơn nữa vì thuyết này phát triển ra từ trường-phái 
Scottish (Tô-cách-lan Scotland), rồi lan ra đến Anh, Mĩ, Đức, Pháp. Phái tiến-hóa, dựa vào Darwin, 
đã thành một tín-điều không những của Dân-tộc-học, mà của Xã-hội-học, và Triết-học (Auguste 
Cornte). Trường-phái của Franz Boas đã đập vào thuyết tiến-hóa xã-hội và văn-hóa những chùy làm 
lung lay thuyết ấy đến nền móng, nhưng không đưa ra được một hình-ảnh linh-động nào để thay 
thế. Trong khi đó thì trong chính-trị xã-hội, thuyết của Marx-Engel và trên bình-diện Tâm-lí-học, 
tư-tưởng của S. Freud, vẫn còn lưu hành để truyền bá một thuyết tiến-hóa hoàn toàn tưởng-tượng. 

Lévi-Strauss cho rằng thuyết tiến-hóa áp dụng vào văn-hóa (cultural evolutionism) là một 
giả khoa-học, do Chủ-nghĩa Dân-tộc đặt Âu-châu ở đỉnh cao của thế-giới loài người (ethnocentism - 
Eurocentrism) và bám vào thuyết tiến-hóa sinh-học của Darwin để có một cái dù che. Ông gọi 
thuyết tiến-hóa văn-hóa là “giả-tiến-hóa” (pseudo-evolutionism) và lên án tất cả những ai còn nghĩ 
như thế là không hiểu lịch-sử và không biết gì về những sự thực trong cõi sống của con người. 

“Nói rộng ra…, tất cả các xã-hội người đều đã trải qua một quá-khứ lâu dài ngang nhau… 

…Chúng ta thực đã có khuynh-hướng nói rằng có những “dân-tộc không có lịch-sử”…Điều 
này chỉ có nghĩa là lịch-sử của các dân-tộc ấy đã và sẽ vĩnh viễn mất đi, chúng ta không bao giờ còn 
biết được nữa, chứ không phải rằng họ thực không có lịch-sử. Trong cả mười — đúng ra là bao nhiêu 
trăm ngàn — năm xưa, các người ở đó đã yêu, đã ghét, đã đau khổ, đã sáng tạo và đã chiến đấu như 
bất cứ ai ở đâu khác. Sự thực là không có một dân-tộc nào còn ở thời ấu-trĩ; tất cả những dân-tộc 
không viết nhật kí về tuổi thơ và tuổi trẻ của họ. (Chủng-tộc và Lịch-sử, Race et Histoire).” 

CHỐNG	LẠI	VĂN‐HOÁ	ĐỘC‐BÁ	(MONOCULTURE)	
Trong dòng tư-tưởng ấy, không những cáo buộc các tôn-giáo độc-thần, Claude Lévi-Strauss 

còn phê-bình văn-minh Mĩ (Hoa-kì) và kịch liệt chống lại những chủ trương độc-bá, muốn thiết lập 
một nền văn-hóa độc-nhất (monoculture) trong thế-giới loài người. Về văn-minh Mĩ, ông viết năm 
1944 khi chưa rời nước Mĩ, một bài, đầu-đề là “Kĩ-thuật hạnh-phúc” (La technique du Bonheur), 
hình như chưa hề được dịch và phổ biến ở Hoa-kì. Ông nói: 

  Văn-minh Mĩ là một khối. Hoặc là phải nhận tất cả toàn khối, hoặc là đành phải bỏ nó. 

Hạnh-phúc Mĩ là “cách sống Mĩ” (the American Way of Life”) coi như một lí-tưởng ở đỉnh 
cao. Lévi-Strauss khen ngợi nó và từ chối nó, vĩnh biệt nó. Viết xong bài ấy ông trở về Pháp, một 
nước Pháp nghèo đói, kiệt quệ sau bốn năm bị Đức coi là một thuộc-địa khai thác ở phần trên và 
một nước Bảo-hộ ở phần dưới. Năm 1986, ông trở lại vấn-đề “Văn-hóa độc-bá” và viết rằng: 



Chúng ta đang đi đến một sự đồng-hoá toàn diện (une homogéneisation totale)  song-song 
với một sự ngu-muội cũng toàn-diện (une sorte d’abêtissement, également total). 

Chúng ta, con dân của nước Đại-Cồ-Việt, chúng ta đã và đang ở trên con đường đồng hóa ấy 
và sẽ, dần dần, coi cái văn-hóa đã nuôi dưỡng dân-tộc là hoàn-toàn hủ-bại và có nguy-cơ từ bỏ nó, 
coi nó là một thứ ung-độc toàn thân hay một thời tiền-sử phải chấm dứt. 

Hết bài III, xin xem tiếp bài IV — “Hương-hoả của Lévi-Strauss



 

                                                            
i Cái săng là cái hòm (quan tài). 
 
ii Hitler chủ trương tiêu diệt dân Do-thái: đó là Chủ-nghĩa Chủng tộc (Racism), đưa đến những trại tập-
trung và “giải pháp cuối-cùng”, diệt chủng bằng hơi độc. 

 



Bài IV 

HƯƠNG-HỎA CỦA CLAUDE LÉVI-STRAUSS 

Sự-nghiệp khoa-học và tư-tưởng của Lévi-Strauss là một khởi đầu, không phải là khởi đầu 
của một khoa-học mới, mà là khởi đầu của một sự đổi mới trong các khoa-học nhân-văn và có thể là 
một bước đi tới cái ước-vọng chung là sự hòa-hợp trong loài người và sự bảo vệ và kính trọng 
thiên-nhiên để cho đời sống muôn mặt trên trái đất được kéo dài thêm vài kỉ. 

Ngay trong sinh-thời của Lévi-Strauss, người ta đã phải nhận rằng nhân-sinh-học văn-hóa 
đang ngưng đọng đã khởi sắc lại và bắt đầu xây dựng lại lí-thuyết là cái điều kiện rất lớn để có 
những khảo sát bề sâu, ngõ hầu bác bỏ hay xây dựng thêm cho lí-thuyết. Các thuyết lớn trong khoa-
học — thuyết nguyên-tử, thuyết tương-đối, thuyết tiến-hóa, thuyết di-truyền, thuyết vi-trùng… — 
đều tiến triển như thế. Tôi sẽ không nói thêm nữa, vì phải nói về lịch-sử của Xã-hội-học, Sử học, và 
Dân-tộc-học thì rất là dài dòng và phiền-phức. Tất cả các khoa-học về con người đều đã phải tự xét 
sau Lévi-Strauss.  

Chủ-thuyết khuếch-tán không có gì để nói. Riêng về phần tác-giả những dòng này thì thấy 
mừng, vì từ xưa vẫn bán tín bán nghi cái thuyết của một nhà khảo-cổ chuyên-nghiệp, ông Janssen, 
rằng văn-hóa trống-đồng Lạc-Việt là do sự khuếch-tán của một văn-hóa cổ ở sông Danube, Đông 
Âu, truyền sang. Nay thì có thể chôn chặt cái thuyết giả-tưởng ấy, mặc dầu là sản-phẩm tri-thức của 
một học-giả uy tín. 

Chủ thuyết tiến-hóa trong khoa-học nhân-văn đã lao đao từ trước Lévi-Strauss và phải biến 
đổi để tồn tại. Chủ-nghĩa Tân Tiến-hóa ngày nay bỏ sự tiến-bộ theo mẫu-hình cây nêu một ngọn lên 
đến cái cờ với những bùa chú, và đưa ra cái cây văn-hóa với những cành lá xum xuê, nhưng vẫn còn 
cái cấu trúc có một gốc độc nhất và cái cơ-cấu DNA tiềm ẩn. Cả hai điều đều sai với tình-trạng của 
các xã-hội thực, là những xây-dựng tập-thể, xuất phát từ tự-nhiên do sáng-tạo của con người, dầu là 
những xã-hội du-mục phải di dịch theo khí-hậu để tìm sự sống cho chính mình và cho những đàn 
cừu, ngựa, chó, trâu, lạc đà, lamas mà mình đã nuôi được, hay là những xã-hội đã được ban cho một 
khu đất lành để trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng xóm làng hoặc chỉ để đào rễ cây, nhặt quả rụng, xúc 
tổ kiến mà sinh sống. Về vấn-đề đi tìm nguồn gốc và tái lập những liên-hệ lưu truyền thì văn-hóa 
còn sa lầy và có lẽ còn lâu mới có thể đạt được những thành-quả của Ngữ-lí-học lịch-sử. Dầu rằng 
những công trình khảo cổ văn-hóa này có hay mấy cũng không thiết yếu bằng sự bảo trì cái tạp-biệt 
muôn mầu của cuộc sống trên mặt đất bởi tình thương, soi sáng bởi trí-tuệ, và sự tôn trọng cái khác 
và kẻ kia (l’autre, the other). 

♣ 

Sự đi tìm cơ-cấu trong các khoa-học chính-xác đã dẹp hết các phản-ngôn vì đã đạt được 
những thành-quả vững-vàng chính-xác vô cùng rực rỡ. Toán-học chỉ biết đến những cơ-cấu mà 
vượt hẳn lên trên và ra ngoài thực tại. Vật-lí và Hóa-học khảo học về thực-tại, và đã tìm thấy những 
cơ-cấu cơ-bản của thực tại, dầu là cực nhỏ như cấu-tạo của nguyên-tử hay là cực lớn như vũ-trụ. 
Sinh-học cũng đã đạt được nhiều kết quả theo chiều dọc của thời-gian hay theo chiều ngang của sự 



sống trước mắt. Nhưng vào lãnh-vực của các khoa-học nhân-văn thì chỉ có Ngữ-lí-học (linguistics) 
là đã vào sự chính xác ở một khu-vực (ngữ-âm) nhờ cơ-cấu-pháp. 

Lévi-Strauss luôn-luôn nhấn mạnh rằng cơ-cấu pháp là khoa-học của cụ thể: “Nếu một chút 
cơ-cấu-pháp làm xa cách với cụ thể, thì nhiều hơn lại đưa trở về cụ-thể”. Dân-tộc-học cơ-cấu không 
chỉ để í đến những liên-hệ thân-tộc và những huyền-thoại, mà xét từ tổ-chức xã-hội đến nghệ-thuật, 
kĩ-thuật và những vật dụng, những tục-lệ, và luôn luôn đối chiếu các hình-thức với thực-tại, chú 
trọng đến những chi-tiết nhỏ nhặt. Ông nhận rằng Chủ-nghĩa Hình-thức (formalism) là ngọn gió mở 
đường cho cơ-cấu-pháp trong Ngữ-lí-học và Dân-tộc-học nhưng trách rằng Chủ-nghĩa  Hình-thức 
không trả lại nội-dung cho hình-thức nên đã thành trừu-tượng và mất hết í-nghĩa. 

♣ 

Với Ngữ-lí-học cơ-cấu mà ông biết nhờ Roman Jakobson, Lévi-Strauss nhận cái nợ mà ông 
đã chịu nhờ cái duyên được nghe và được làm bạn với Jakobson. Ông  nói rằng sáu bài giảng của 
Jakobson là “một sự khải minh (revelation) đã cho tôi một khối í-kiến mạch-lạc (un corps d’idées 
cohérentes) trong đó tôi có thể kết tinh những mộng-mơ của tôi về những bông hoa dại mà tôi đã 
ngắm nghía ở (bãi cỏ) nơi biên thùy nước Luxembourg…” Ông nhận thấy rằng ngữ-lí và Dân-tộc-
học đứng trước một đống những dữ-kiện tạp-nhạp kinh-khủng đến ngỡ-ngàng, trong khi một sự 
giảng-giải bao giờ cũng phải tiến tới cái “mục-tiêu là khám phá ra những cái bất-biến (những hằng-
số, những định-luật) trong sự hỗn-độn” [Dịch-giả thêm hai danh-từ để trong dấu ngoặc đơn.] Hai 
điều  mà ông đã học được là “vai trò của  tâm thức vô-thức (activité inconsciente de l’esprit) trong 
sự tạo ra những cơ-cấu logic” (của ngôn-ngữ và văn-hóa), và “cái nguyên-lí cơ-bản rằng các 
nguyên-tố thành-phần không có í-nghĩa tự bản-thân”. Nghĩa-lí phải được tìm trong các liên-hệ (Les 
lecons de la Linguistique, Những Bài-học của Ngữ-lí, trong De Près et de Loin, Nhìn gần và Nhìn 
xa). 

Người đang viết những dòng này có học Ngữ-lí nhưng chỉ biết về dân-tộc mình mà không 
được học về Dân-tộc học ngoài sự đọc sách. Muốn đi theo vết-chân của Thày và học-hỏi về thân-tộc 
trong xã-hội Việt-Nam, nhưng xã-hội Việt-Nam là một xã-hội phức-tạp (société complexe) mà 
Lévi-Strauss chưa khảo sát. Về huyền-thoại lí-học thì chỉ mới phân tích cơ-cấu một số huyền-thoại 
về khí-hậu trong đó những đối nghịch cao/thấp, dài/ngắn, lâu/chóng được đặt ra: đó là những 
huyền-thoại khai-sơn phá-thạch để lập quốc là vòng huyền-thoại Lạc Long Quân, nói về cây Chu-
đồng (thường gọi lầm là Ngô-đồng) tức là tôn-giáo sơ-khai; nói về “Rồng Rắn” là kí-ức dân-tộc về 
sự Biển Đông rút đi làm thành Vịnh Hạ-long và các hòn, các đảo ở ven biển; nói về sự phối hợp với 
Âu-cơ, sinh ra trăm trứng và thành lập Nhà Hùng, là những nhận-xét thiên-văn đầu tiên về chu-kì 
Mặt Trời, Mặt Trăng và các sao, với sự định-vị sao Bắc-đẩu tức Hùng-Vương thứ Nhất. Vòng 
Hùng-Vương là vòng huyền-thoại văn-hóa, huyền-thoại Thánh Róng (Dóng, Gióng?) là huyền-thoại 
Mặt Trời đánh đuổi những âm-u phá phách của Mưa Bão gió mùa; huyền-thoại Chử-đồng-tử và 
Tiên Dung cũng là về mùa mưa, mùa nắng cùng với vĩ-tích cắm gậy cho thoát nước mà lấy đất làm 
nhà ở và ruộng-nương; huyền-thoại Sơn-tinh, Thủy-tinh cũng là về hai mùa mưa nắng và sự đắp đê 
để ngăn nước lũ từ núi đổ xuống; huyền-thoại Trầu Cau là sự khám-phá ra Sông Bạc trên trời và sự 
hòa-hợp của Trời, Đất và Trăng; huyền-thoại Bánh Chưng là sự chia ruộng đất bình-sản và phân 



biệt công-tư; huyền-thoại Mưa Ngâu là sự phối-hợp của nghề nông với nghề chăn tằm dệt lụa và sự 
phân-định thời-gian giữa công-việc và chuyện tư-tình…Tiếc rằng chính những huyền-thoại này đã 
bị các nhà Nho cho là hoang đường giả dối, trái với Khổng-giáo, và không chép lại đúng với chuyện 
xưa, mất đi những chi-tiết và không có các dị-bản truyền tụng trong những địa hạt khác nhau, nên 
cơ-cấu-pháp vô phương sử dụng, vì thế mà đời sống của thời Hùng-Vương vẫn mờ mịt như sương 
mù. Ngay cả vấn-đề 18 đời Hùng-Vương cũng bị ghi lại như một phụ-bản của 18 đời vua nước Sở 
bên Tàu (!) trong khi đó là một bước trọng-đại của văn-minh Lạc Việt, là sự làm lịch: 18 tuần trăng, 
mỗi tuần 10 ngày (Mười ông một cỗ) là nửa năm theo lịch trăng (360 ngày là một năm), nhưng 
trong tiền-sử, có lẽ tổ-tiên chúng ta cho là có một “năm” mưa rồi một “năm” nắng. Tôi tài hèn sức 
mọn, không giảng được con số  18 bằng cách nào khác. 

Claude Lévi-Strauss chỉ là một người phá một con đường mới cho nhân-loại văn-hóa và xã-
hội. Vì những công-trình đã được in ra thành sách và vì lời nói của ông như một giáo-sư ở những 
diễn-đàn và giảng-đàn cao nhất của Âu Mĩ, thêm vào là một thư-viện và một Phòng thí-nghiệm 
thượng-thặng với một Viện Bảo-tàng Dân-tộc-học nay mang tên ông, ông đã đưa khoa-học của ông 
chính thức vào nền Đại-học Pháp-quốc và đã lập ra một môn phái có những môn-đồ ở khắp thế-giới 
văn-minh. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa thể biết sau ông, Dân-tộc-học cơ-cấu đi về đâu và phát 
triển như thế nào. Trong tình-hình Vật-lí của thế-giới hiện nay, với nhân-số tăng lên theo một đường 
cong lôgarit đồng thời với sự loang-lở của những tảng băng triệu năm tuổi ở Bắc-cực và trên đỉnh 
rặng Himalaya và cái viễn-tượng không xa  của những đồng ruộng nứt nẻ không còn màu xanh và 
hương thơm của lúa, những trâu bò, huơu, nai và sư-tử chết khát ở khắp nơi, thì sợ rằng những sắc 
dân xích-đạo và nhiệt-đới sẽ không còn nữa, không những vì tàn lụi trước văn-minh sắt thép và dầu 
hỏa, mà vì đói ăn, khát uống — giản dị có thế thôi. 

Những khai-phá của Lévi-Strauss trong Dân-tộc-học còn được bàn cãi và xét xử, như tất cả 
các thuyết lớn của khoa-học. Nhưng điều lạ-lùng và phấn-khởi nhất trong khoảng hơn mười năm 
gần đây là những khảo-sát về một số hoạt-động không ngẫu nhiên của các dân-tộc không chữ-nghĩa, 
những hoạt động thường được coi là văn-hóa, lại đã được thấy là một ngành lớn của các khoa-học 
về tri-thức (cognitive sciences). Điều này tương tự như sự phát-triển của miễn-nhiễm-học từ vi-
trùng-học của Pasteur. 

Lévi-Strauss đã chứng minh rằng tri-thức của những dân-tộc không-chữ (peuples sans 
écriture) gọi là “nguyên-sơ” có logic. Thứ nhất là trong sự trao-đổi, hoạt-động làm ra những xã-hội. 
Sự lấy nhau cũng là một sự trao đổi ta gọi là “gả bán” [gả > cả (mặc cả) > giá (trả giá)]. Lấy nhau ở 
ngoài gia-đình để không có sự loạn luân, với nghĩa là loạn xã-hội. Nhưng “trao đổi” là gì trong bản-
chất. Cái gì là tiêu-chuẩn trong cái “giá”? 

 Người không có chữ-nghĩa đã biết dùng biểu-tượng khi vẽ mặt, vẽ mình và trang phục. Cái 
óc biểu-tượng ấy là gì? Màu sắc, đường vẽ, hình-thể, vị-trí, đều có í-nghĩa. Ngôn-ngữ từ đó mà có, 
nhưng biểu-tượng có trước lời. 



 Lại nữa: Các cơ-cấu sơ đẳng trong huyền-thoại có thể rất phức-tạp, nhưng có một cơ-cấu, 
mà Lévi-Strauss đã biểu thị bằng một công-thức nổi tiếng (tuy cũng gây nhiều tranh cãi và cách 
hiểu khác nhau): 

Fx(a) : Fy(b) :: Fx(b) : Fa-1
 (y) 

 

Dạng đơn-giản hơn là: 

A : B :: C : D 

(A đối với B như là C đối với D) 

 Lévi-Strauss giảng trong sách Cơ-cấu Nhân-học I  như sau: 

 “Nếu có thể lập ra một series đầy đủ các dị-bản (của một huyền-thoại) làm thành một nhóm 
đảo lộn (permutation), thì hi vọng có thể khám phá ra cái định-luật của nhóm… Bất cứ là có thể đem 
vào cái công-thức dưới đây những xác-định và thay đổi gì (precision and modification), [tôi thấy] 
hình như có thể ngay từ bây giờ chấp nhận rằng một huyền-thoại nào cũng có thể qui vào một liên-hệ 
điển hình (reduced to a canonic relation) kiểu: 

Fx(a) : Fy(b) :: Fx(b) : Fa-1
 (y) 

 Trong công-thức ấy, hai terms a và b được cho cùng một lúc với hai functions x và y của 
những terms trên. Ta đặt ra rằng có một liên-hệ đồng-trị (a relation of equivalence) giữa hai tình 
trạng (situation) được định nghĩa bởi sự lộn ngược (inversion) các terms (a, b) và các liên hệ (:) với 
hai điều-kiện: 

1. Một term phải được thay thế bởi đối nghịch (tức là a thành a-1). 
2. Một sự đảo-nghịch tương-quan (a correlative inversion) xẩy ra giữa cái giá-trị chức  

(values of function) và cái giá-trị term (values of term) của hai nguyên-tố (tức là y và a)” 
(tr. 252). 

Sự tự-nhiên biết đi tìm một cái trật-tự hiểu được (an intelligible order) trong cái khác và cái 
bên ngoài (the other and the outside) rồi xây dựng những cơ-cấu nhân-tạo có thể biến cải (như tiếng 
nói, thân-tộc, totem, huyền-thoại, lễ-nghi, mặt-nạ, phục sức) là một năng-khiếu tiên-thiên (innate) 
của tri-thức. Các nhà khoa-học về tri-thức thấy rằng đây là những khai-phá lớn phải được tiếp tục 
đào sâu để hiểu được con người. Vấn-đề mới và rất khó, bài viết này lại đã quá dài, tôi xin phép 
ngừng bút ở đây. Khoa-học có những chân trời mới và, may ra, nhân-loại sẽ có những ngày an-lành, 
bớt nóng theo nghĩa Vật-lí thông-thường và theo nghĩa của Claude Lévi-Strauss. 

TRẦN NGỌC NINH 
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