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Thư Tòa Soạn

V

ào cuối thế kỷ 19, nhà thơ tự do đầu tiên
của Mỹ, Walt Whitman, cho rằng, “Để có
những nhà thơ lớn, phải có số người đọc lớn.”
Một thế kỷ sau, hậu duệ những nhà thơ tự do của
ông xóa sạch không còn người đọc bình thường
nào. Thơ Mỹ rơi vào khủng khoảng vào cuối
thập niên 1980, đến nỗi Joseph Epstein phải đặt
câu hỏi, “Ai đã giết thơ.” Nhờ những nhà thơ
trẻ tài năng, đưa thơ thể luật trở lại sau một thế
kỷ bị đẩy ra ngoài lề, hồi phục nghệ thuật thơ,
thơ Mỹ đã vượt qua cuộc khủng khoảng. Thập
niên 1990 thơ Mỹ hồi sinh, mang lại niềm tin
mới, bước vào thế kỷ mới. Nhưng chỉ với 15
năm đầu của thế kỷ 21, những ý kiến cho rằng
thơ đã chết, lại vang lên như một hồi chuông
báo động. Chưa bao giờ những từ ngữ như “rác
rưởi” (muck), “những nhà thơ ảo” (the Internet
poets), “xã hội những nhà thơ chết” (Dead Poets
Society) được dùng để miệt thị thơ. Nhà thơ và
thơ dở tăng theo cấp số nhân. Chỉ kể từ khi website bắt đầu phát triển vào năm 2004 tới 2009,
trong vòng 5 năm, nhà thơ Mỹ Seth Abramson
cho rằng, “Nếu bạn xem xét số lượng tạp chí thơ
in và Online đang hoạt động, hơn 1.000, và mỗi
tạp chí có tới vài chục (hoặc nhiều hơn) nhà thơ
mỗi năm, số lượng các nhà thơ có sách xuất bản
là khoảng 50.000 nhà thơ.” Với số lượng nhà
thơ đó, và mỗi tuần mỗi người đưa lên trung
bình 3 bài thơ, thì có thể nói là hàng hà sa số
thơ. Làm thơ dễ còn hơn viết nhật ký, chỉ cần
ghi xuống trang giấy những suy nghĩ là thành
thơ, không cần nỗ lực về kỹ năng hay thi pháp.
(Không có ràng buộc nào về kỹ năng hay thi
pháp, thì làm thơ giống như viết văn xuôi, chỉ
cần quan tâm tới ý tưởng là đủ). Đó là chưa kể

ngàn ngàn những blog thơ cá nhân và những nhà
thơ chưa có sách xuất bản. Số lượng những nhà
thơ Mỹ từ năm 2009 tới nay, chưa có ai tổng kết.
Và chắc chẳng có ai có thể tổng kết. Vả lại, đọc
trên Online là cách đọc tin, chỉ trong vòng 30
giây, người đọc quên hết những gì đã đọc. Thơ
hay đòi hỏi sự trầm ngâm và đọc đi đọc lại nhiều
lần trên trang giấy. Như vậy, Internet đang xóa
sạch người đọc thơ và làm tăng những nhà thơ
ảo lên tới mức không thể tưởng tượng. Thơ đang
nở hoa trong chân không.
Thơ chỉ còn là trị liệu pháp cho những con người
bập bềnh trong mạng lưới ảo ư? Như vậy, thơ
đâu còn hơi sức nào để thôi thúc sự đổi mới? Mà
đổi mới cách nào (thơ tự do Mỹ đã hết cách) và
đổi mới làm gì, khi còn rất ít người quan tâm tới
thơ. Với tình huống chung đó (ở mọi nền thơ),
thơ Tân hình thức Việt đứng ở vị thế riêng biệt.
Thật ra, người đọc thơ vẫn có đó, chỉ không có
đúng thơ để lôi cuốn họ đọc thôi. Sau số này, tờ
báo giấy cần chất lượng nhiều hơn, đáng công
để bạn đọc in ra và chuyển tới những người bạn
khác, vì thế, những số tới sẽ là 2 tháng 1 số.

Hường Thanh
MÈO ĐEN
buổi tối hay là lúc rạng
sáng tôi chợt nhìn thấy con
mèo đen nó đi qua tôi
từ phía sau như đi qua
tâm hồn tôi đi qua từ
những điểm tối tôi mà đến
với hành lang trước mặt nó
6.2014
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Hường Thanh
MÀU XANH KHÔNG THỂ NÓI
Em phải nói một
câu nói thôi thì
đừng nói nữa đừng
để tôi nghĩ về
môi miệng này là
phiến đá phải nằm
trên những phiến đá
phải nằm như nhau
một mùa xanh đi
qua là bốn mùa
cũng chết trên những
cành cây đứt cành
mà con chim nó
không thể đậu được
mãi bay mãi bay
đi giữa mưa mưa
của những gì cơn
đau phải đứng trên
những phiến đá trên
môi miệng này là …
16.7.2014

Khế Iêm
VÔ TÍCH SỰ
Nếu tất cả nghệ thuật
đều là vô tích sự
thì những phát biểu trên
trời của vô vàn những
tác phẩm trên trời kia
có mảy may làm lay
động đến con người trên
mặt đất không dù rằng
con người vốn dĩ cũng
chỉ là một sinh vật
bất hạnh phù du và
vô nghĩa ôi con người

con người là nguồn cơn
của những chuyện chẳng ra
đâu ôi con người con
người sao cứ lập lại
lập lại toàn những
chuyện vớ vẩn đầu cua
tai nheo vô căn vô
cớ rồi làm bộ như
câm câm điếc điếc vậy.
Im lặng quá im lặng
quá rồi đấy. Hét lên
đi hét lên thật đi …
mà đi đâu dầu gì
giữa con phố đông đông
vui vui ngoài kia nhỉ.
“All art is useless”, theo Oscar Wilde (1854
–1900), nhà văn & nhà thơ Ái Nhĩ Lan.

Biển Bắc
DỌC NGANG
Chuyện kể rằng chú khỉ có
bộ lông bốn màu đen vàng trắng đỏ
nọ bị bắt từ trong rừng
sâu từ lâu thật lâu bị dắt về
thành thị bị nhốt giữa những
bức tường nâu xám bám rêu xanh sau
những song sắt dọc những thanh
sắt chọc thẳng lên trời nhốt cuộc đời
chú khỉ có bộ lông bốn
màu đen vàng trắng đỏ từ lâu thật
lâu đến nỗi chú khỉ không
còn nhớ rằng mình bị nhốt nên cứ
tung tăng dọc ngang giữa những
bức tường nâu xám phát triển mạnh nhanh
và thay vì bẻ những song
sắt dọc chọc thẳng lên trời để bước
ra chú ta xoay chúng thành
những thanh sắt ngang như những nấc thang
để bước lên trời lên trời …
(cuối 3, không 14)
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Vương Ngọc Minh
NÀNG CÓ CÁCH CỦA NÀNG
tôi nhặt cây viết lên
nhìn vào trong ruột nó
những sự kiện đã không
còn đấy nhưng mặt khác
dưới đường mực bắt đầu
chảy xuống những từ ngữ
chiếc iphone 5s
đã chịu qua nhiều cuộc
thử nghiệm bên trong ruột
của nó các sự kiện
vẫn đang tiếp tục diễn
ra với một mức độ
không lấy gì trầm trọng
lắm tiếng gà còn i
nơi thôn làng giữa thị
thành thậm chí và nơi
mặt đất tôi muốn nói
tiếng gà thời gian dành
cho các mái đầu thưa
quí vị chiếc iphone
5s chưa hề thay
đổi tí ti ông cụ
nào cả dù có nằm
trên chuỗi chuỗi sự kiện
đi chăng nữa trong ruột
của đường mực chảy xuống
những từ ngữ mặt khác
đã chịu qua nhiều cuộc
thử nghiệm vẫn i tiếng
gà nơi thôn làng thậm
chí giữa thị thành và
các sự kiện ôi của
ngày hôm qua vẫn còn
nguyên với ngày hôm sau
với thời gian đúng vậy
tôi muốn nói thời gian

trong ruột của thời gian
nhiều sự kiện không còn
đấy nhưng mặt khác các
sự kiện khác sẽ tiếp
diễn trong một không gian
có trầm trọng lắm hay
không hoàn toàn tùy thuộc
vào tính cánh phi tuyến
tính của nó nhá!

Hồ Đăng Thanh Ngọc
TRONG MƯA XUÂN
trong làn mưa xuân vòm long não
kể câu chuyện một ngàn lẻ một
về chiếc ô đi qua chiếc áo
mưa đi qua về chiếc ô đi
qua cùng cái mũ và cái mũ
đi qua cùng áo mưa và cái
mũ áo mưa chiếc ô đi qua
và cả cô gái để đầu trần
đi dưới mưa mái tóc ướt như
một bản hòa tấu puppet on a
string của Poul Mauriat
trong làn mưa xuân những li ti
giọt nước đang vô vàn chuyện kể
về những lời tỏ tình đã chảy
thành sông hôm qua đổ vào để
sáng nay đổ vào biển khơi thành
những đợt sóng triều dâng hôn khẽ
khàng lên những dấu chân chim trên
bờ cát vắng trong làn mưa xuân
trong những câu chuyện tình như có
lửa như chúng đang nở hoa
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Xuân Thủy
ĐÊM CÔN SƠN
Đi dạo phố biển đêm nay
gió đêm lồng lộng ru anh mát lòng
anh vẫn ước gì em bên
bên làn gió biển đêm nay tay anh
mát tình mái tóc bay bay
tình yêu đôi tay đôi ta nào chia
gió đêm lồng trong tình anh ...
đôi ta Bình Yên đi dạo
phố biển đêm đã từng đêm thưở trước
đêm nay đêm mai và đêm
mãi mãi ta yêu ta yêu nhau tình
yêu đêm trên phố biển không
đèn không bóng con tàu còn ánh sáng
Côn Đảo đêm nay phố biển
không đèn đêm đen như bầu trời không
trăng không sao chỉ còn mình
gió chỉ còn mình anh đêm nay đi
dạo phố biển trong tình em
cùng gió trong tình em nơi đâu giữa
trời Côn Sơn ...

Nguyễn Đăng Thường
COMPUTER GAME
Tặng Khế Iêm
tôi nói tao không sợ chết
nó nói ô kê rồi rút
súng lục ra bắn tôi ba
phát vào ngực tôi ngã quỵ
xuống sàn gỗ bất tỉnh nhân
sự ba tiếng rồi xoa ngực
nhổm dậy nói tao không sợ
chết nó nói ô kê rồi
lấy cái baseball bat nện
vào đầu tôi ba cú bể
đầu máu tuôn xối xả tôi
ngã quỵ bất tỉnh nhân sự
trên sân cỏ ba phút rồi
phủi đít đứng lên nói tao
không sợ chết nó nói ô
kê rồi cầm cái khăn quàng
cổ siết chặt cổ họng tôi
cho tới khi tôi tắt thở
ngã quỵ bất tỉnh nhân sự
bên bờ sông ba giây rồi

Nguyễn Thói Đời
DỊCH
Tôi nghe ra nỗi lo trong tiếng thở dài của
người con gái dự một buổi sáng không yên bình
trong một chuỗi ngày không bình yên. Cần dịch bao
nhiêu giấc chiêm bao vụn vỡ nữa cho vừa đủ
ba trăm sáu mươi lăm nỗi buồn (?!) Cần dịch bao
nhiêu giọt nước mắt nữa cho vừa đủ triệu triệu
giọt mưa tuôn. Một buổi chiều vô nghĩa lẫn thẩn
nhớ lại tiếng thở dài của một người con gái
trong khi cố dịch những tình huống sang một ngôn
ngữ khác thì chợt nhận ra tiếng thở dài là
câu ngắn nhất nhưng khó dịch nhất hơn nữa đó
lại là tiếng thở dài của một người con gái.
16072014

vuốt tóc ngồi xếp bằng nói
tao không sợ chết nó nói
fuck you shithole tôi nói
ô kê you come here
nó kinh quá vắt giò lên
cổ chạy trốn chết tới đầu
đường thấy tôi đương đứng chờ
nó nói tao không sợ chết
London, 04.04.14
_____________
Ghi chú
Độc giả có thể coi bài thơ này như là một
biểu tượng ẩn dụ về thơ tân hình thức hay
về bất cứ một cái gì bất khuất khác. NĐT
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NHỮNG DẤU ẤN THỜI HIỆN ĐẠI
______________________________
Khế Iêm

S

tanley J. Grenz, trong cuốn “A Primer On
Postmodernism”, dựa theo những loạt phim
Star Trek (Hành Trình giữa các vì sao), hình
dung ra hình ảnh giữa chủ nghĩa hiện đại và
hậu hiện đại. Nhưng ông không quan tâm tới
diễn biến của cuộc du hành, mà chỉ phân tích
một số nhân vật mang tính khác biệt giữa hai
thời kỳ văn hóa. Các loạt phim khoa học viễn
tưởng Star Trek, ban đầu là các loạt phim truyền
hình bao gồm: 1/ Star Trek: The Original Series
(1966-69), 2/ Star Trek: The Animated Series
(1973-74), 3/ Star Trek: The Next Generation
(1987-1994), 4/ Star Trek: Deep Space Nine
(1993-99), 5/ Star Trek: Voyager (1995-2001)
và 6/ Star Trek: Enterprise (2001-05). Đây
bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng đầu
tiên với một dàn diễn viên trong vai diễn định
kỳ. Các nhân vật chính là người từ Trái Đất
có nhiệm vụ khám phá bên ngoài không gian.
Trong quá trình này, con người gặp phải những
người từ hệ hành tinh khác. Chiều hướng câu
chuyện là việc xử lý đối với những người hiếu
chiến ngoài hành tinh, các mối quan hệ cá nhân,
và với sự diễn tiến hài hước nhẹ nhàng. Sau này,
khi chuyển thành phim bao gồm: Star Trek: The
Original Series (bộ phim gốc), câu chuyện xảy
ra ở thế kỷ 24. Star Trek: The Next Generation
và Star Trek: Deep Space Nine, xảy ra ở thế kỷ
25. Star Trek: Enterprise, xảy ra ở thế kỷ 23,
thời gian trước bộ phim gốc. Bộ phim gần đây,
năm 2009, nói về phi hành đoàn lúc còn trẻ,
trong nhiệm vụ ngăn chặn dòng thời gian sắp bị
phá hủy hoàn toàn bởi những người Romulans.
Phần tiếp theo, Star Trek: Into Darkness, năm
2013, lấy bối cảnh trái đất sau hơn 250 năm, kể
về phi hành đoàn phải đối mặt với kẻ khủng bố
nguy hiểm, có âm mưu hủy diệt trái đất.
Ông phân chia phim Star Trek là hai giai đoạn,
thời kỳ Star Trek nguyên gốc (Star Trek: Original Series) và thời kỳ sau, Star Trek: thế hệ kế
tiếp (Star Trek: The Next Generation). Thời kỳ
nguyên gốc với thuyền trưởng James T. Kirk chỉ

huy, phản ánh nhiều khía cạnh của Dự án Ánh
sáng và cuối thời hiện đại. Phi hành đoàn bao
gồm những người có quốc tịch khác nhau, cùng
làm việc vì lợi ích chung của nhân loại. Họ là
hình ảnh thu nhỏ của nhân chủng học phổ quát
hiện đại. Thông điệp rất rõ ràng: “chúng tôi là
tất cả con người, chúng tôi phải vượt qua những
khác biệt và tham gia lực lượng để hoàn thành
mệnh lệnh của chúng tôi, tìm kiếm sự chắc chắn,
kiến thức khách quan của toàn bộ vũ trụ trong
đó, không gian hiện ra lờ mờ là biên giới cuối
cùng."
Người anh hùng của Star Trek nguyên gốc là
Spock, thành viên phi hành đoàn đến từ hành
tinh khác (một phần con người, một phần Vulcan). Trong sự phi tính người, ông thực sự phục
vụ như một con người siêu việt lý tưởng, thời
Ánh sáng, hoàn toàn lý trí và không cảm xúc
(hoặc ít nhất là có thể kiềm giữ cảm xúc). Lý
trí vô tư của ông liên tục cung cấp chìa khóa
để giải quyết các vấn đề gặp phải của phi hành
đoàn trong cuộc thám hiểm. Cuối cùng, trong
thời hiện đại, mọi vấn đề đều có thể được giải
quyết bởi các chuyên viên lý trí.
(Vulcan là một giống loài có hình dạng người ở
ngoài trái đất, được tạo ra từ phim Star Trek. Họ
đã giúp hành tinh xóa nghèo đói, bệnh tật và khổ
đau thời hậu chiến tranh thứ III mà không đòi
hỏi gì. Họ là một trong những thành viên sáng
lập Liên bang những hành tinh (United Federation of Planets), và có thể dùng kỹ thuật cao để
khuất phục trái đất nếu họ muốn. Nhưng họ lại
giúp loài người, dễ dàng chuyển tiếp tới những
giống loài khác giữa các vì sao như một người
anh em trong những giai đoạn bi kịch. Vì thế
loài người trong thế kỷ 24, coi Vulcan là người
bạn tốt. Những ngườiVulcan xuất hiện trong cả
sáu tập truyền hình Star Trek, và ở trong bốn
tập, Vulcan hay nửa người nửa vulcan đã đóng
những vai chính. Romulan cũng là một giống
loài giả tưởng trong loạt phim Star Trek, luôn
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luôn gây bất an với Liên bang những hành tinh
mà trái đất là thành viên. Có cùng chung một
tổ tiên nhưng bản tính Romulan sôi nổi, khôn
lanh, cơ hội, khác hẳn với bản chất lý tính của
Vulcan.)

những thứ như một cảm giác hài hước, tình cảm,
và khả năng mơ ước. Và quả thực, ông đã hoàn
chỉnh hơn sau đó, khi phát hiện ra, nhà sản xuất
lập trình một khả năng mơ ước vào mạch (circuitry) của ông.

“Không gian – biên giới cuối cùng. Đây là cuộc
hành trình của con thuyền vũ trụ Enterprise. Sứ
mệnh cuối cùng – khám phá những thế giới mới
lạ, tìm ra cuộc sống mới và những nền văn minh
mới, dũng cảm tới một nơi trước đây không ai
tới.” Đó là giọng nói quả quyết mào đầu của Star
Trek: The Next Generation (1897- 1994), giai
đoạn hai. Với thuyền trưởng Jean-Luc Picard,
chỉ huy phi hành đoàn, Star Trek: thế hệ kế tiếp,
đơn giản là phiên bản cập nhật của loạt phim
Star Trek nguyên gốc. Những người sáng tạo
phát hiện ra rằng thế giới ở giữa sự hoán chuyển
hệ hình tinh tế: hiện đại sinh ra hậu hiện đại, kết
quả là, thế hệ kế tiếp trở thành một phản xạ – có
lẽ một khuôn đúc – qua thế giới quan của thế hệ
mới nổi. Sự thay đổi rõ ràng từ Star Trek nguyên
gốc đến Star Trek: thế hệ kế tiếp, phản ánh một
quá trình chuyển đổi sâu sắc, xảy ra trong xã hội
phương Tây.

Mặc dù Data thường cung cấp sự hỗ trợ có giá
trị trong việc giải quyết các vấn đề, ông chỉ là
một trong nhiều người đóng góp vào việc tìm
kiếm các giải pháp. Ngoài " bậc thầy của trí lý”
là Data, phi hành đoàn bao gồm những người
có tay nghề cao trong chiều kích tình cảm và
trực giác của đời sống con người. Đặc biệt nổi
bật là cố vấn Troi, một phụ nữ có năng khiếu
cảm nhận được cảm xúc ẩn dấu của người khác.
Những hành trình mới của Enterprise dẫn phi
hành đoàn nhiều màu sắc vào một vũ trụ hậu
hiện đại, trong đó thời gian không còn đơn giản
là tuyến tính, vẻ bề ngoài không nhất thiết phải
là thực tại, và lý tính không phải luôn luôn được
tin cậy.
*

Trong loạt phim Star Trek: thế hệ kế tiếp, phi
hành đoàn Enterprise đa dạng hơn so với bản
gốc, bao gồm các loài từ các phần khác của
vũ trụ. Sự thay đổi này thể hiện tính phổ quát
rộng lớn của hậu hiện đại, trong đó các đơn vị
xã hội là cộng đồng chứ không phải cá nhân.
Quan trọng hơn, sự hiểu biết về cuộc tìm kiếm
kiến thức đã thay đổi. Nhân loại không có khả
năng hoàn thành mệnh lệnh một mình. Phi hành
đoàn tượng trưng cho "sinh thái mới" của loài
người trong quan hệ đối tác với vũ trụ. Nhiệm
vụ của họ không còn mạnh dạn đi "mà không có
người đã đi trước" nhưng "mà không có ai đã đi
trước."
Trong thế hệ kế tiếp, Spock được thay thế bằng
Data (Dữ Kiện, một android.) Trong một nghĩa
nào đó, Data là một phiên bản đầy đủ hơn, có
trí tuệ siêu phàm, tuy không phải là con người
siêu việt lý tưởng như Spock, bởi vì ông là một
người máy. Không giống như Spock, ông không
những mong muốn tìm hiểu con người mà còn
muốn trở thành con người. Ông biết ông thiếu

Hiện đại và hậu hiện đại là sự tương phản giữa
hai thời kỳ văn hóa. Cũng như loạt phim cuối,
Star Trek: enterprise, đi ngược lại thời gian
trước những phiên bản ban đầu, chúng ta bắt đầu
từ thời kỳ bình minh của chủ nghĩa hiện đại, với
những con người đã đóng dấu ấn trong bản báo
cáo của nền văn minh phương Tây từ Sir Francis
Bacon (1561-1626), René Descartes, Immanuel
Kant, tới Friedrich Nietzsche.
Sir Francis Bacon (1561–1626), là triết gia và
nhà khoa học Anh, trong nhiều phương diện,
ông vừa là sản phẩm của thời kỳ Phục hưng,
vừa đứng ở đầu thời đại Lý trí, đánh dấu sự
chuyển tiếp từ Phục hưng qua Ánh sáng. Theo
quan điểm của Bacon, được diễn đạt trong cuốn
New Instrument, 1620, khoa học không thể tiến
bộ nếu không khởi đi từ những sai lầm vốn có
của quá khứ, và tiến hành trên căn bản kiến thức
thực nghiệm và phương pháp qui nạp. Điều này
có nghĩa, để đạt tới sự thực (hay chân lý), phải
đi từ những quan sát đặc biệt tới những qui tắc
chung, và nhấn mạnh tới “sự trộn lẫn giữa mê
tín và thần học đã làm suy đồi triết lý.” Bacon cổ
võ cho sự học và phiêu lưu qua sự ghi chép tỉ mỉ
những quan sát và thực nghiệm, tạo ra kiến thức
hữu ích và tốt đẹp cho con người.
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Ông phân loại kiến thức nhân loại làm ba loại:
lịch sử, thơ ca, và triết lý, tương ứng với tâm
trí con người là ký ức, tưởng tượng và lý trí.
Trong đó ông đánh giá lịch sử và thơ ca chỉ là
thứ yếu, đồng thời nâng cao giá trị của triết lý
như mục tiêu cho sự tiến bộ đích thực của học
tập. Bacon chỉ trích gay gắt những nhà truyền
thống kinh viện, nhảy từ vài quan sát đặc biệt
tới những định lý xa vời rồi suy diễn chúng qua
chứng minh tam đoạn luận. Ông cũng cho rằng
những nhà kinh nghiệm chủ nghĩa sai lạc với
những thí nghiệm, không tham khảo những hiện
tượng liên hệ vì chúng vô lý trong sự tổng hợp
của họ. Theo Bacon, có 4 loại kiến thức sai lạc
hay “quan niệm sai lầm” (idol) ở thời đại ông:
1: Sai lầm bộ tộc (idols of the tribe): Đó là
những sai lầm ăn sâu vào bản chất con người, do
sự đánh lừa của giác quan, nhận thức các hiện
tượng không đúng bởi kết luận hay phán đoán
vội vàng.
2: Sai lầm hang động (idols of the cave): Phản
ánh từ những thành kiến, quan điểm có sẵn, vì
ảnh hưởng khác nhau của gia đình, giáo dục,
giới tính, thói quen, tập tục và các thành phần
trong xã hội … tâm trí con người vì thế cứ luẩn
quẩn như trong hang động.
3: Sai lầm phố chợ (idols of the market-place):
Là sai lầm do ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở đây bao
gồm ngôn ngữ nói thông thường, những thuật
ngữ, ngôn ngữ của những cộng đồng học thuật
và các ngành nghề. Ngôn ngữ thường không gọi
tên đúng các sự vật, các sự vật không đúng với
tên gọi, hoặc định nghĩa chữ này từ những chữ
khác.
4: Sai lầm kịch nghệ (idols of the theatre): Phát
xuất từ những giáo điều mang tính triết lý được
nhận thức từ những qui luật chứng minh sai.
Thí dụ, trong triết học kinh viện, chỉ dựa trên
vài quan sát tình cờ (không có bằng chứng thực
nghiệm), xây dựng chủ yếu trên lập luận trừu
tượng và suy đoán. Hoặc như như chủ nghĩa
kinh nghiệm, chỉ dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc
duy nhất quan trọng (trên cơ sở hạn hẹp của
nghiên cứu) rồi dựng thành một mô hình hay
một hệ hình để giải thích tất cá các hiện tượng.

Hoặc là những hệ thống tư tưởng pha trộn giữa
thần học và triết học.
Bacon không đặt toán học là trung tâm trong
kiến thức tự nhiên như các nhà tư tưởng Ánh
sáng đến sau, nhưng ông được ca ngợi là một
trong những nhà khoa học hiện đại đầu tiên,
đưa ra phương pháp khoa học mới, nhấn mạnh
vào thử nghiệm. Ông tin rằng các phương pháp
khoa học không chỉ dẫn đến những khám phá
cá nhân mà còn cho thấy mối tương quan giữa
các ngành khoa học, đưa chúng thành một thể
thống nhất. Và ông trở thành triết gia đặt nền
tảng cho các ngành khoa học một cơ chế bao
gồm các định luật của lý luận và các tiền đề,
chia sẻ bởi các ngành khoa học khác nhau. Tác
phẩm của ông, A Treatise on The Advancement
of Learning, xuất bản năm 1605, đề cập tới chiều
hướng mới và tổ chức học tập, đạo đức học và
qui tắc tiêu chuẩn trong một xã hội lý tưởng.
Trong tác phẩm Novum Organum, (New Instrument), 1621, ông đề nghị thiết lập một phương
pháp mới tìm kiếm kiến thức. Ngoài ra, ông còn
thiết kế một tổ chức tương tự như hệ thống giáo
dục hiện đại, khuyến cáo mở trường học và các
trường đại học, thư viện, các phòng thí nghiệm,
cải thiện tiền lương của giảng viên và giáo sư,
thiết lập sự liên lạc giữa các trường đại học ở Âu
châu. Hội Hoàng Gia (The Royal Society) được
thành lập tại Luân Đôn năm 1662, gồm những
nhà vật lý và triết học tự nhiên, theo mô hình và
cảm hứng từ ảnh hưởng của Bacon. Chẳng bao
lâu mô hình kiến thức kiểu Bacon được tổ chức
ở toàn khắp Âu châu.
Francis Bacon được được phong tước Hầu trong
triều đại vua James I, là một triết gia, một nhà
khoa học, nhưng ông còn là một luật sư, một
nhà chính trị. Ông là cha đẻ của chủ nghĩa kinh
nghiệm, và là một trong những vĩ nhân làm thay
đổi bộ mặt nền văn minh phương Tây. Nhưng
trên hết chúng ta cần nhìn Bacon theo quan điểm
xuyên suốt qua nhiều thế kỷ. Câu nói nổi tiếng
của ông “Kiến thức là quyền lực”, đã là châm
ngôn cho những công trình nghiên cứu khoa
học, chinh phục và khám phá những bí mật của
thiên nhiên. Đó cũng là một chủ đề gây chú ý,
nối kết và thay đổi qua nhiều thời kỳ văn hóa, từ
Ý chí Quyền lực (Will to Power) của Nietzsche
đến Kiến thức Quyền lực của Foucault.
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Bacon xem sự thật và tiện ích như hai mặt của
một đồng tiền, và mục đích của khoa học là
làm cho con người có quyền lực. Vì vậy ông
cho rằng học tập là hành động, và hành động
biện minh cho kiến thức. Khởi đầu, khoa học
tìm kiếm quyền lực với thiên nhiên chứ không
phải với con người, vì quyền lợi của nhân loại.
Nhưng ở thời đại ông (sau Phục hưng), thế lực
chính trị của nhà thờ Thiên chúa giáo suy giảm,
nhường chỗ cho thế lực thế tục, và những giá trị
cũ “tốt” và “xấu” nhường chỗ cho giá trị mới
“hữu dụng” và “vô dụng”. Kiến thức tách rời
khỏi những giá trị đạo đức Thiên chúa giáo,
được bổ sung và kết hợp với nhà nước thế tục,
trở thành quyền lực và tiện ích. Và nếu trước đó
ông giải thoát kiến thức khỏi bốn loại sai lầm,
thì với kiến thức là quyền lực, có vẻ như lại tạo
ra một sai lầm mới, quyền lực và tiện ích (idols
of the power/ utility).
Kiến thức là quyền lực chinh phục thiên nhiên,
và thiên nhiên xuất hiện như một đối tượng bị
tấn công và tàn phá. Kể từ năm 1600, xã hội Âu
châu thay đổi mạnh mẽ về kinh tế và thương
mại, bắt đầu chủ nghĩa tư bản. Quyền lực nhà
nước được định nghĩa tùy theo số lượng vàng
bạc họ thủ đắc, nhập cảng ít xuất cảng nhiều. Và
để đạt những mục tiêu trên, họ theo đuổi chính
sách tìm kiếm thuộc địa, ở châu Mỹ, châu Phi,
và sau này là châu Á. Sự quan tâm tới khoa học
tạo điều kiện đổi mới công nghệ. La bàn, thiên
văn, các phương tiện đi biển, súng ngắn và các
loại vũ khí mới giúp người Âu châu đánh bại và
chinh phục những người bản xứ, chống lại sự
xâm chiếm đất đai của họ. Lợi ích của nhân loại,
thật ra chỉ là của một nhóm nhỏ ưu tú có kiến
thức và quyền lực. Nếu Tây Ban Nha khai thác
các mỏ vàng, bạc ở các thuộc địa, thì Anh chủ
yếu là trồng mía, bông, thuốc lá và các loại nông
phẩm xuất cảng qua Âu châu. Virgina là tiểu
bang đầu tiên của Mỹ trở thành thuộc địa Anh
vào năm 1607, và Georgia vào năm 1733, tổng
cộng là 13 tiểu bang. Khai thác mía và thuốc lá
đòi hỏi công nhân, dẫn đến công việc mua bán
nô lệ da đen từ Phi châu. Những tàu buôn trao
đổi hàng hóa, súng đạn lấy những nô lệ da đen
đem về các thuộc địa bán lấy lợi nhuận. Chinh
phục thiên nhiên ở đây gồm có cả con người.
Một câu nói của Bacon: “Nhà nước không thể

mong đợi sự vĩ đại của đế chế, nếu không sẵn
sàng nắm bắt bất kỳ cơ hội nào của chiến tranh.”
Điều này ngụ ý, kiến thức như quyền lực trên
thiên nhiên, trên con người và trên các quốc gia
khác. Âu châu trở thành thế giới văn minh và
các phần khác đều là đất đai và con người man
dã, cần chiếm đóng và khai hóa.
Tóm lại, sự tìm kiếm quyền lực không kiềm chế
trên con người và thiên nhiên, đánh đồng kiến
thức với sự thực. Một nhóm nhỏ các nhà khoa
học với hy vọng mơ hồ, có được quyền lực khi
kết hợp với các thế lực chính trị, và trong tương
lai nhân loại sẽ được chia sẻ những lợi ích của
quyền lực này. Khi coi con người và thiên nhiên
như một thực thể có thể sử dụng và kiềm soát,
kiến thức trở thành sự thật tuyệt đối, mà trước
đây thuộc về tâm trí Thiên chúa, sáng tạo ra vũ
trụ. Và khi mọi thứ trong vũ trụ là đối tượng
khách quan để khai thác và sử dụng, tính chủ
quan của con người bị trục xuất, thì khoa học
là một hệ thống duy nhất đúng để am hiểu thế
giới thực tại. Sự thực (chân lý) chỉ là khái niệm
đặt trên nền tảng vô căn cứ, biện minh cho lòng
tham không đáy. Tâm trí con người tạo ra những
nguyên tắc thiện ác, đúng sai và hành sử trên
tiến trình có sinh có diệt, cái tốt luôn đi kèm và
thành cái xấu, hay ngược lại, và cả sự xảo biện.
Kiến thức là quyền lực, cho đến nay vẫn đúng,
có điều, bản chất của quyền lực là bạo lực.
Trong thực tại, nếu chúng ta theo dõi tin tức thời
sự về những tranh chấp đang xảy ra giữa các
đại cường trên thế giới và cách họ sử dụng kiến
thức phục vụ cho mục đích chạy đua vũ trang
và giành chiếm ưu thế chính trị, thì sẽ có những
nhận thức rõ ràng hơn về sự liên quan không thể
tách rời giữa kiến thức và quyền lực.
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