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NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA VIỆC
NGHIÊN CỨU LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
A.N.VLASOVA – M.E.POZONJAKOVA
Lối sống xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên dược khẳng định ở Liên Xô là một hiện tượng mới về
nguyên tắc trong lịch sử loài người. ở đó thể hiện những thành quả của cách mạng Tháng Mười, những
thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội, những nguyên tắc và tiêu chuẩn cửa sinh hoạt xã hội, việc tổ
chức hoạt động sống của nhân dân Xô- Viết phù hợp với những mục tiêu xây dựng chủ nghĩa cộng sả,
góp phần tạo điều kiện cho việc hình thành những con người mới – những người xây dựng và thành
viên của xã hội không còn giai cấp trong tương lai, Lối sống đó đang mở ra cho người lao động một
triển vọng xã hội hết sức to lớn, hướng tới những giá trị tinh thần cap đẹp nhất.
Trong các văn kiện của Đại hội lần thứ XXVII ĐẢng Cộng sản Liên Xô tiếp tục phát triển
quan niệm Mác – Lênin về sự hình thành và hoàn thiện lối sống xã hội chủ nghĩa. Trong báo cáo chính
trị của Ủy ban Trung ương Đảng trước Đaih hội lần thứ XXVII trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản
Liên Xô đã nhận định sâu sắc và toàn diện về bản chất và lối sống xã hội chủ nghĩa, chỉ ra những cơ
sở kinh tế - xã hội và tinh thần của nó, xác định những nét nổi bật và quan trọng nhất, chỉ ra ý nghĩa
quốc tế của nó. Khi nêu đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa, đồng chí M.X. Gorbachev, Tổng bí thư
Ủy ban trung ương đảng đã nhận định rằng “đã phát sinh một lối sống mới, dựa trên nguyên tắc công
bằng xã hội chủ nghĩa trong đó không còn kẻ áp bức và người bị áp bức, không còn kẻ bóc lột và
người bị bóc lột, chính quyền về nhân dân. Những nét đặc điểm nổi bật của lối sống ấy là chủ nghĩa
tập thể và sự không tách rời giữa quyền hạn và trách nhiệm của mỗi thành viên xã hội, vai trò xứng
đáng của cá nhân, chủ nghĩa nhân đạo đích thực”.
Việc nghiên cứu lối sống xã hội chủ nghĩa không chỉ làm sáng rõ một cách đầy đủ sưc thuyết
phục những ưu việt của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản, mà còn tạo điều kiện vạch ra những
đặc điểm của quá trình quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là vấn
đề có tầm ý nghĩa thực tiễn không nhỏ đối vơi hoạt động của Đảng Cộng sản. Vì vậy, nghiên cứu lối
sống là một vấn đề gắn chặt với việc hiểu những vấn đề chính trị cơ bản thời đại ngày nay và mang
một ý nghĩa tư tưởng quan trọng. Do đó, việc Đảng cộng sản Liên Xô chú trọng nhiều đến những vấn
đề lối sống còn do cuộc đấu tranh tư tưởng ngày một gay gắt trên vũ đài quốc tế quy định nữa. Trong
lối sống của con người, tất yếu biểu hiện đặc trưng của các quan hệ xã hội. Khi đối chiếu hai lối sống
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, ta thấy một cách rõ nét sự khác biệt về chất giữa chúng do đặc
trưng của chế độ xã hội quy định. So sánh lối sống Xô- viết với lối sống tư bản cũng chỉ ra rõ ràng
những ưu việt của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản; những ưu việt đó thể hiện ngày càng rõ rệt
trong quá trình tiếp tục hoàn thiện lối sống xã hội chủ nghĩa. Khái niệm xuất phát “lối sống” được biểu
hiện như sau:
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Lối sống - đó là tổng thể các loại hình (dạng thức) hoạt động sống của các chủ thể xã hội
(các cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp,.v.v…), hiện thực hóa các nhu cầu và kế hoạch sống của
mình trong những tình huống cụ thể. Lối sống là phương thức mà người ta tổ chức hoạt động sống của
mình, tính tích cực sống của mình trong những điều kiện lịch sử cụ thể, tức là trong hệ thống các quan
hệ giai cấp và kinh tế - xã hội nhất định, trong một bối cảnh lịch sử - văn hóa xác định (1).
Trong các khoa học hiện nay thường sử dụng những khái niệm như “nếp sống”, “chất lượng
sống”, “phong cách sống”, “chuẩn mực sống”. Phạm trù “ lối sống” bao chứa trong mình những khái
niệm đó và xét về quan hệ với chúng, phạm trù này có tính tích hợp (2). Điều đó quy định sự cần thiết
phải khảo cứu động thái của các cơ sở tinh thần và vật chất của lối sống với tính cách là những cái chế
định sự biến đổi trong tương lai với những đặc điểm cơ bản và những đặc trưng về chất của nó.
Phạm trù “ lối sống” cho phép xem xét một cách tổng hợp những nét đặc điểm cơ bản và những
phương thức hoạt động sống của cá nhân, nhóm xã hội, của xã hội nói chung. Tính tổng hợp đó được
quy định bởi nhiều tiêu chí làm cơ sở cho việc phân định kiểu hình và những biến thái của lối sống,
cũng như bởi tính đa dạng của hoạt động có đối tượng và sự chế định bởi nhiều nhân tố của hoạt động
đó.
Lối sống xã hội chủ nghĩa – đó là phương thức hay tính chất của toàn bộ hoạt động sống của cá
nhân, của nhóm xã hội hay tất cả mọi thành viên của xã hội xã hội chủ nghĩa. Phương thức đó chịu sự
quy định trước hết là của chế độ kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa cũng như các nguyên tắc giá trị của
nó. Khái niệm “ lối sống xã hội chủ nghĩa” và “ lối sống của các thành viên xã hội chủ nghĩa” không
đồng nhất với nhau. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa hiện nay, bên cạnh những nét đặc điểm xã hội chủ
nghĩa đang phổ biến rộng rãi, lối sống của mọi người còn bao gồm trong nó những yếu tố có tính chất
nhất thời. Một trong những nhiệm vụ của việc phân tích khoa học là phải xác định xem chúng ta đang
nói tới lối sống nào trong mỗi trường hợp cụ thể và đâu là ranh giới của lối sống xã hội chủ nghĩa. Để
làm được như thế, cần có sự đối chiếu những nét đặc điểm đang khảo cứu của lối sống với những tiêu
chuẩn mà mô hình lối sống xã hội chủ nghĩa lý tưởng đề ra (3).
Nét đặc thù của lối sống xã hội chủ nghĩa là gắn liền với một trình độ phát triển còn chưa cao
của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, nó cho thấy những khác biệt đáng kể trong đặc trưng lao
động, trong lối sống giữa thành thị và nông thôn, giữa những người lao động trí óc và chân tay, những
khác biệt về phúc lợi sinh hoạt vật chất, về văn hóa, mức độ tham gia vào đời sống chính trị - xã hội.
Trong số những đặc điểm cơ bản của lối sống xã hội chủ nghĩa, ta thấy nổi lên những đặc điểm sau
đây, xếp theo ý nghĩa:
Lối sống xã hôi chủ nghĩa, đối lập với lối sống tư bản, phát triển không trên cơ sở những mâu
thuẫn đối kháng giai cấp không thể khắc phục, mà thông qua việc khắc phục một số mâu thuẫn không
có tính đối kháng, thông qua việc thủ tiêu những tàn tích vốn để lại từ những giai đoạn phát triển trước
đây của xã hội, củng cố những chuẩn mực của chủ nghĩa xã hội trong lối sống của xã hội, bằng mọi
cách chăm chút những mầm mống của lối sống cộng sản chủ nghĩa.
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Lối sống xã hội chủ nghĩa, đối lập với lối sống tư sản, không phát triển tự phát, mà có định
hướng mục đích, có kế hoạch, kết hợp với việc đặt đúng vấn đề về những con đường hình thành nên
nó, về những mục tiêu tiếp tục phát triển của nó và những vấn đề cần giải quyết để đạt tới mục tiêu đó.
Lối sống xã hội chủ nghĩa, đối lập với lối sống tư sản, phát triển một cách khách quan theo
đường hướng tiến bộ của xã hội, do đó đề ra vấn đề hoàn thiện nó là rất đúng đắn.
Việc hoàn thiện lối sống xã hội chủ nghĩa được Đảng cộng sản Liên Xô đề lên hàng những
nhiệm vụ cơ bản của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, ngang tầm với việc tạo nên cơ sở vật
chất – kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản, hình thành nên những quan hệ xã hội cộng sản chủ nghĩa và
giáo dục con người mới. Vì vậy những vấn đề của lối sống xã hội chủ nghĩa mà việc giải quyết những
nhiệm vụ này có một ý nghĩa lý luận và ứng dụng to lớn, đang được tuyên truyền rộng khắp nhờ các
phương tiện thông tin đại chúng, trên sách báo khoa học chuyên ngành và văn kiện của Đảng, được
thảo luận bàn bạc tại các diễn đàn hội nghị quan trọng của giới khoa học và các cuộc sinh hoạt của các
tổ chức Đảng cơ sở, được giải quyết một cách thực tiễn trong hoạt động lao động hàng ngày của người
dân Xô – viết.
Lối sống của chúng ta thường được gọi là lối sống xô – viết. Tất cả những dấu hiệu và đặc
trưng của lối sống xã hội chủ nghĩa đang được phổ biến một cách toàn diện và đầy đủ sang lối sống xô
– viết. Lối sống xô – viết phản ánh những nguyên tắc, chuẩn mực và quy tắc về hoạt động sống chung
và thống nhất đối với mọi dân tộc và tộc người ở Liên Xô không phụ thuộc vào thành phần dân tộc và
nơi cư trú của họ, và điều đó không hề có nghĩa là coi thường những hoạt động sống của con người về
phương diện dân tộc, lịch sử, sinh hoạt cũng như những đặc điểm khác.
Trong việc hoàn thiện lối sống xã hội chủ nghĩa thể hiện rất rõ nét mối quan hệ qua lại không
tách rời giữa mục tiêu cao cả nhất của chủ nghĩa xã hội là phát triển toàn diện mọi thành viên xã hội
với tính tất yếu phải phát triển nền sản xuất xã hội được coi như là phương tiện chủ yếu để đạt tới mục
tiêu trên. Trong những điều kiện của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật, sự phát triển của nền sản
xuất xã hội ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào việc đào tạo ngành nghề cho người lao động, vào trình
độ phát triển trí tuệ và đạo đức của họ. Việc nâng cao hơn trình độ gắn liền với việc thỏa mãn ngày
một đầy đủ hơn nhu cầu của nhân dân lao động, bản thân nó đã trở thành một nhân tố của việc phát
triển sản xuất. Ảnh hưởng của nhân tố này chỉ phát huy một khi tri thức, năng lực sang tạo và những
phẩm chất đạo đức của người lao động thể hiện ra trong hoạt động của họ, tức là trong yếu tố cơ bản
của lối sống của họ. Do đó, chính việc hoàn thiện lối sống của nhân dân lao động (biểu hiện qua việc
nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của họ) trở thành nhân tố hiện thực của việc phát triển sản
xuất. Đồng thời nó cũng cho thấy đó là cách sử dụng ngày càng đầy đủ hơn những kết quả của việc
phát triển sản xuất để cải thiện điều kiện sống của người dân Xô – Viết và sự phát triển toàn diện của
họ. Việc hoàn thiện lối sống Xô – Viết gắn bó hữu cơ với những mặt khác của quá trình xây dựng chủ
nghĩa cộng sản với sự thay đổi những điều kiện kinh tế - xã hội, tư tưởng.
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Để nêu được đặc trưng của lối sống Xô – Viết, cần phải vạch rõ những nét cơ bản của chủ
thể chung – đó là nhân dân Xô – Viết. Nhân dân Xô – Viết là một cộng đồng lịch sử mới về nguyên
tắc, chưa từng có trong lịch sử loài người từ trước tới nay. Những tập đoàn nhiều dân tộc tồn tại trong
thế giới tư bản bị phân hóa bởi những mâu thuẫn đối kháng do sự bóc lột giai cấp này đối với giai cấp
khác, do sự áp bức của các dân tộc mạnh hơn đối với các dân tộc lạc hậu hơn. Nhân dân Xô – Viết
khác về căn bản so với những tập đoàn ấy, bởi vì đây là một cộng đồng đã thoát khỏi những đối kháng
xã hội. Cộng đồng này dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, tình hữu nghị khăng khít và hợp tác trên tình an
hem của tất cả những người lao động thuộc các dân tộc và tầng lớp xã hội, các tộc người khác nhau.
Hình thành và ngày càng trưởng thành trong quá trình hoạt động xây dựng của mình, nhân dân
Xô – Viết đã khẳng định được một lối sống mới, xã hội chủ nghĩa. Lối sống đó rất đa dạng ở những
biểu hiện cụ thể, bởi vẫn tồn tại những khác biệt nhất định về hình thức tổ chức hoạt động sống của các
dân tộc và tộc người Xô – Viết. Những khác biệt mới không hề làm thay đổi bản chất lối sống xã hội
chủ nghĩa của nhân dân Xô – Viết với tính cách là một cộng đồng thống nhất về xã hội và mang tính
quốc tế Chủ nghĩa quốc tế của nhân dân Xô – Viết thể hiện ở chỗ những đặc điểm chủ yếu, cốt lõi của
cuộc sống đó là chung cho tất cả các dân tộc và tộc người xã hội chủ nghĩa. Những nét đặc điểm như
thế ngày càng được củng cố vững chắc hơn theo đà phát triển không ngừng của quá trình quốc tế hóa
đời sống kinh tế và tinh thần.
Để xác định toàn diện và có căn cứ khoa học những vấn đề của việc tiếp tục hoàn thiện lối sống
xã hội chủ nghĩa, cần gắn kết một cách hữu cơ hai cách tiếp cận khi phân tích hoạt động sống hàng
ngày của con người. Cách tiếp cận thứ nhất – tiếp cận về mặt quản lý, trong đó những vấn đề tiếp tục
hoàn thiện lối sống được xem xét trên lập trường hiện thực hóa chính sách kinh tế và xã hội của Đảng
và Nhà nước. Với một sự tiếp cận như thế, chủ yếu là phân tích mức sống, những con đường nâng cao
phúc lợi vật chất, những vấn đề xã hội của lao động, sinh hoạt, văn hóa,.v.v…Trong trường hợp này
cần phân tích những chuyển biến trong điều kiện hoạt động sống hàng ngày của con người. Cách tiếp
cận này nhằm xem xét hoạt động sống của con người với tính cách là khách thể của việc kế hoạch hóa
kinh tế - xã hội và tác động về mặt tư tưởng.
Cách tiếp cận quản ký đòi hỏi phân tích lối sống thông qua những thay đổi về điều kiện hoạt
động sống là những biến đổi quy định nội dung và động thái của lối sống của các phạm trù cư dân
khác nhau. Với một cách tiếp cận như thế, cần hiểu rằng những điều kiện mới thường sinh ra nội dung
mới của nhu cầu và lợi ích, các định hướng giá trị của con người và tạo nên những thay đổi trong hoạt
động sống của họ. Thứ hai, những điều kiện mới có tác động củng cố những đặc điểm xã hội chủ nghĩa
của lối sống, tạo điều kiện tốt cho nó tiếp tục phát triển. Những hiện tượng mới trong điều kiện sống
gắn liến với cách mạng khoa học – kỹ thuật có thể làm nảy sinh và thường làm nảy sinh những hiện
tượng tiêu cực như căng thẳng thần kinh, giao tiếp nghèo nàn đi, chủ nghĩa duy lý trong tư duy và
trong thụ cảm thực tế xã hội mạnh lên, phát sinh tư tưởng tiêu dung trong cuộc sống,.v.v…
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Bên cạnh cách tiếp cận đó là sự phát triển ngày càng mạnh của cách tiếp cận thứ hai khi
phân tích lối sống xã hội chủ nghĩa. Cách tiếp cận này thể hiện ở việc xem lối sống như là sự tác động
qua lại giữa những điều kiện khách quan và chủ quan trong hoạt động sống hàng ngày của con người.
Với một cách tiếp cận như vậy, các điều kiện chủ quan bao gồm có nhu cầu, lợi ích, chính kiến và
động cơ, các định hướng và phương châm giá trị của các cá nhân và nhóm xã hội. Cách tiếp cận này
cho phép vạch ra một cách toàn diện sự tác động qua lại giữa những điều kiện sống và các phương
thức hoạt động sống của con người, mối quan hệ qua lại biện chứng giữa mức sống, sự tăng trưởng
phúc lợi vật chất với những nét đặc điểm của cơ bản của lối sống, sự tác động qua lại giữa những điều
kiện hoạt động sống trong lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực không sản xuất thông qua các kiểu xã hội của
cá nhân, mối liên hệ qua lại giữa những tình huống sinh hoạt hàng ngày với quan niệm động về đời
sống của các kiểu xã hội của cá nhân và việc họ thực hiện những tình huống đó thông qua hành vi,
hoạt động.
Để làm rõ động thái và những xu thế cơ bản của lối sống ở cấp độ xã hội, cấp giai cấp, cấp khu
vực và cấp cá thể, cần có những thông tin khách quan và chủ quan khác nhau cho phép làm rõ tính chất
nhiều chiều cạnh của lối sống với tính cách là một sự thống nhất của quá khứ, hiện tại và tương lai, cho
phép xác định được sự tác động qua lại giữa những điều kiện và những loại hình hoạt động sống của
con người trên tất cả các cấp độ cơ cấu xã hội và vạch rõ những vấn đề cấp bách để tiếp tục phát triển
nó. Cách tiếp cận liên ngành để phân tích hoạt động sống hàng ngày của con người trong những tình
huống đời sống cụ thể, bao gồm cả việc xem xét những điều kiện hiện thực hóa những nhu cầu và lợi
ích của con người, đánh giá các phạm trù dân cư khác nhau về những khả năng hiện thực của mình
trong những tình huống cụ thể đó, nguyện vọng xã hội và những kết quả hoạt động thực tiễn của họ.
Nhu cầu khách quan và có ý nghĩa bức thiết trong việc áp dụng cách tiếp cận liên ngành trong
việc khảo cứu những vấn đề củng cố và tiếp tục hoàn thiện lối sống Xô – Viết được quy định, thứ nhất,
bởi đặc tính tích hợp của nó – đặc tính đó là sự tác động qua lại mâu thuẫn biện chứng giữa các điều
kiện, ý thức và hoạt động của người dân Xô – Viết trong đời sống hàng ngày của họ; thứ hai, bởi tính
chất tổng thể của lối sống, bởi tính chất không thể đem quy giản nó về tổng số giản đơn hoạt động của
các chủ thể xã hội trong các môi trường khác nhau, mà là sự đan kết một cách hữu cơ tất cả các yếu tố
cấu trúc của nó trong sự tương tác với tính độc đáo của mỗi cá thể trong cách biểu hiện độc đáo.
Gần đây, trong việc khảo cứu lối sống xã hội chủ nghĩa, “ cách tiếp cận lĩnh vực” đang có
chiều hướng chiếm ưu thế khi phân tích lối sống hiện thực.
Phân tích một cách toàn diện các phương thức, các loại hình, dạng thức hoạt động sống của cá
thể và cộng đồng, được thực hiện trong các tình huống lịch sử cụ thể: kinh tế, chính trị, xã hội, tinh
thần, tư tưởng, sinh thái và các tình huống khác – đó là những cơ sở lý luận – phương pháp luận xuất
phát để khảo cứu lối sống hiện thực. Việc phân tích những điều kiện sống – đó là thành tố không thể
thiếu của bất kỳ dự án nghiên cứu nào.
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Những điều kiện khách quan cho hoạt động sống của các nhóm xã hội thường được phân
định theo các lĩnh vực hoạt động sống: lao động, sinh hoạt chính trị - xã hội, văn hóa, sinh hoạt hàng
ngày (4). Việc khảo cứu lối sống Xô – Viết diễn ra trước hết là khuôn khổ trong những hướng riêng lẻ
của khoa học xã hội học: xã hội học về lao động, sinh hoạt, gia đình, giáo dục, văn hóa, thời gian nhàn
rỗi, dư luận xã hội,.v.v…
Cách tiếp cận “ lĩnh vực cho phép làm rõ những lát cắt nhất định của bức tranh chung về lối
sống Xô – Viết và một số vấn đề cấp bách của việc hoàn thiện nó. Tuy nhiên, định hướng và việc phân
tích và điều chỉnh chỉ những hình thức chỉ những hoạt động sống thôi, mà không phân tích lối sống
như là một chỉnh thể, có thể dẫn đến những đánh giá và kết luận không có đủ căn cứ, dẫn tới chỗ khơi
sâu thêm những mặt mâu thuẫn và mất cân đối giữa đời sống hiện thực và những nhu cầu của xã hội.
Trong công trình nghiên cứu toàn Liên bang về lối sống, lần đầu tiên đã áp dụng một cách tiếp
cận tình huống – hoạt động. Kết hợp việc khảo cứu hoạt động sống của các chủ thể xã hội trong các
môi trường khác nhau, cách tiếp cận này đã cho phép làm rõ những đặc điểm chung và đặc thù lối sống
của họ. Ở đây, tình huống được xem xét như là một đơn vị phân tích lối sống, trong phạm vi đó quan
sát các tình huống nhằm duy trì và biến đổi cấu trúc và những hướng phát triển của lối sống. Sự tác
động của điều kiện tới các hoạt động sống của các nhóm hay cá thể tạo nên tình huống của họ và đồng
thời cũng có tình huống khâu trung gian (5). Cách tiếp cận giới thiệu trên đây đã mở ra những con
đường cho việc nghiên cứu lý luận lẫn những nghiên cứu kinh nghiệm về lối sống áp dụng cho các cấp
độ khác nhau của việc tổ chức xã hội về mặt xã hội. Những nghiên cứu đó khi tiến hành đòi hỏi phải
xem xét lối sống qua lăng kính của những tình huống cụ thể, nhóm xã hội (bộ phận) và cá nhân (ổn
định và có vấn đề), tức là những tình huống của đời sống. Lối sống đã được xem xét như là một “lối
hoạt động” của các chủ thể xã hội (cá nhân, nhóm cộng đồng) như là phương thức các chủ thể đó tổ
chức các hoạt động của mình trong những điều kiện lịch sử xã hội cụ thể. Lần đầu tiên trong thực tiễn,
các nghiên cứu xã hội học về vấn đề lối sống, bộ máy khái niệm đã được nâng lên cấp hệ thống các
đơn vị thông tin, bảo đảm cho bước chuyển tiếp lên một sự bao quát toàn diện lối sống với tính cách là
đối tượng của việc nghiên cứu phức hợp liên ngành. Để “ chuyển” một cách thích hợp quan niệm lý
luận thành một bộ máy phương pháp, người ta đã tiến hành phân tích chuyên biệt về mặt phương pháp
những khái niệm thao tác (cũng là lần đầu tiên thực hiện trong thực tiễn nghiên cứu xã hội học) (6)
được sử dụng trong chương trình các khái niệm – chỉ báo. Điều đó cho phép ngay ở giai đoạn thiết kế
công cụ để không chỉ điều tra phỏng vấn cư dân mà còn thu thập những thông tin thống kê cần thiết
theo hình thức chuyên biệt đã có thể có loại thông tin nào và đến giai đoạn điều tra nào đã có thể thu
được nó.
Khái niệm “ tình huống” được sử dụng trong việc nghiên cứu lối sống xã hội chủ nghĩa để nêu
lên diễn biến của hoạt động sống của con người nhằm thực hiện những mục tiêu đặt ra, những nhiệm
vụ cụ thể, những kế hoạch sống. Khái niệm này hình thành trước hết là từ hai thành tố cơ bản: 1)
những điều kiện khách quan của hoạt động sống của chủ thể, và 2) những quan hệ của chủ thể đối với
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những điều kiện đó. Một quan hệ như thế không chỉ cho thấy một cách khách quan vị trí con người
trong thực tế xung quanh nó, toàn bộ hệ thống những mối quan hệ qua lại giữa nó và những liên hệ với
thế giới bên ngoài, nó còn bao gồm cả đặc trưng của việc chủ thể cảm thụ thế giới, sự đánh giá của nó
đối với những điều kiện sống trực tiếp của mình, mức độ thỏa mãn với những hoàn cảnh sinh hoạt hiện
nay so với tình trạng trong quá khứ và tình trạng mong muốn. Gắn liền trực tiếp với quan hệ của chủ
thể với thực tế xung quanh nó còn có đặc trưng những nguyện vọng xã hội của chủ thể ấy và sự đánh
giá của chủ thể đối với những triển vọng hình dung được (7). Tình huống – đó là phạm trù cho phép
phân tích lối sống thông qua các thông số đặc trưng không – thời gian mà trong đó hoạt động sống
được thực hiện bởi các chủ thể xã hội với tính cách là một sự thống nhất của các điều kiện, ý thức và
hoạt động. Nói cách khác, khái niệm tình huống bao gồm một hệ thống những hoàn cảnh gắn bó với
nhau của đời sống nằm trong hoạt động hàng ngày của con người cũng như quan hệ của các chủ thể
hành động đối với những hoàn cảnh đó và với những định hướng xã hội của họ.
Tùy theo cấp độ xem xét lối sống, trong nghiên cứu thường sử dụng các khái niệm: “ tình
huống lịch sử cụ thể”, “tình huống xã hội”, “ tình huống sống có vấn đề”. Tình huống sống có vấn đề
nảy ra trên cơ sở những mâu thuẫn, có sự khác biệt giữa những khả năng hiện thực của xã hội và
những kế hoạch sống của các chủ thể lối sống, giữa mong muốn, nguyện vọng với hoàn cảnh hình
thành trong quá trình phát triển xã hội.
Có thể nêu lên những cấp độ phân tích sau đây: “cấp phổ quát” (cấp độ xã hội nói chung); “cấp
cục bộ” (cấp nhóm xã hội hay cộng đồng lãnh thổ) và “cấp cá nhân” (cấp môi trường sống trực tiếp
của cá thể).
Việc phân tích các tình huống xã hội đã tiến hành trong nghiên cứu trên hai khía cạnh:
- Xem xét các tình huống đặc trưng cho các chủ thể xã hội khác nhau.
- Xem xét các tình huống hình thành trong các lĩnh vực này hay khác của hoạt động sống, cái
chung và cái đặc thù trong những tình huống đang xét đối với các nhóm cư dân khác nhau.
- Tính chất phức tạp của việc suy xét các quá trình ( thường là có mâu thuẫn) đang diễn ra trong xã
hội xã hội chủ nghĩa phát triển, ở một mức độ đáng kể, bị chế định bởi thiếu thông tin cần thiết về sự
đánh giá của con người về lối sống của bản thân anh ta, về những vấn đề đang đặt ra cho anh ta: thiếu
thông tin về các nhu cầu, về tình cảm, tâm trạng, những định hướng giá trị, những ước muốn và
nguyện vọng xã hội, hành vi của những cư dân Liên Xô nói chung, của cả nhóm giai cấp – xã hội nghề
nghiệp – xã hội và dân số - xã hội khác nhau. Công trình nghiên cứu toàn liên bang về lối sống ở một
mức độ đáng kể đã bù đắp được mặt yếu này.
Khi xem xét lối sống qua lăng kính các tình huống xã hội, cần làm nổi bật những điều kiện
khách quan của hoạt động, những yếu tố quyết định của chủ thể đối với hoạt động đặc trưng và cường
độ hoạt động của con người ở những lĩnh vực hoạt động sống cơ bản.
Những điều kiện khách quan của hoạt động sống của con người bao gồm:
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1. Những điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng cho cơ sở vật chất – kỹ thuật của giai đoạn xây
dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại ( trình độ cơ giới hóa và tự động hóa, việc áp dụng các công nghệ mới,
phát triển theo chiều sâu, những thay đổi về nội dung và điều kiện lao động,.v.v…); mức độ phát triển
và trình độ trưởng thành của các quan hệ sở hữu, trao đổi, phân phối, tiêu dung; sự phát triển của nền
dân chủ trong sản xuất, đưa các tập thể lao động sang hạch toán kinh tế và tự hoàn vốn, những vấn đề
về tương quan giữa tích lũy và tiêu dung, về lợi ích kinh tế chung của cả nước, giai cấp, tập thể và cá
nhân.
2. Những điều kiện chính trị - xã hội đặc trưng cho tổ chức chính trị của xã hội, trình độ phát triển
của nền dân chủ và tự quản, của vận hành các thiết chế nhà nước và xã hội, bảo đảm cho sự tham gia
của nhân dân lao động vào việc quản lý các công việc xã hội. Đặc trưng cho lối sống ở các nước Xã
hội chủ nghĩa là các quá trình năng động tiếp tục dân chủ hóa, tính độc đáo của các hình thức và
phương pháp động viên tính tích cực chính trị của tất cả các nhóm dân cư.
3. Những điều kiện sinh hoạt – xã hội: tình hình và động thái của ngành xây dựng nhà ở, mức độ
bảo đảm cho nhân dân hàng tiêu dùng và dịch vụ, sự phát triển của công tác bảo vệ sức khỏe, thể dục
thể thao, du lịch và nghỉ ngơi, sự phát triển của kinh tế gia đình,.v.v…
4. Những điều kiện văn hóa – xã hội và tư tưởng đặc trưng cho sự phát triển và những mâu thuẫn
của hệ thống giáo dục và bồi dưỡng, phát triển giáo dục và văn hóa, chính trị, kinh tế và thẩm mĩ, vận
hành các cơ quan văn hóa, sang tác dân gian nghiệp dư.
5. Những điều kiện sinh thái: những vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh, sử dụng và khai thác
tài nguyên, phát triển tư duy sinh thái, quá trình đô thị hóa và cải tạo “môi trường sống của con người”.
Những điều kiện chủ quan (các nhân tố) của hoạt động sống của các chủ thể xã hội được xếp
vào một nhóm riêng. Nhóm này gồm:
1. Tình hình và động thái của ý thức xã hội, ý thức nhóm và ý thức cá nhân với tính cách là bộ
điều tiết hành vi của con người trong các tình huống hoạt động sống khác nhau. Các thành tố cấu trúc
của ý thức xã hội tham gia bằng những con đường khác nhau vào quá trình hoạt độn sống và hành vi
của các nhóm xã hội. Để khảo cứu sự tham gia của ý thức vào lối sống hiện thực, điều quan trọng là
phải vạch rõ các cấp độ ý thức xã hội, sự tác động qua lại giữa thụ cảm xã hội, ký ức lịch sử và tư duy
mà phép biện chứng của nó tác động tích cực vào nét tư duy vào các tình huống cụ thể.
2. Tương quan giữa các nhu cầu, năng lực, tri thức và kỹ năng cũng như ảnh hưởng của chúng
tới định hướng giá trị, việc lựa chọn con đường sống.v.v..
3. Ảnh hưởng của lý tưởng tới cơ cấu động cơ của ý thức và quan niệm sống của các nhân, sự
lựa chọn những mục tiêu và phương tiện để hiện thực hóa những kế hoạch sống.
Việc khảo cứu thông tin khách quan và chủ quan đã cho phép làm rõ những chỉ báo tích hợp
cho thấy nội dung hoạt động của lối sống cá nhân, của các nhóm xã hội, của xã hội nói chung. Những
chỉ báo đó là: tính tích cực xã hội nói chung. Những chỉ báo đó là: tính tích cực xã hội (lao động, chính
trị - xã hội, nhận thức, sáng kiến, ý thức đổi mới,.v.v…), xã hội (sự thống nhất giữa mức sống và chất
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lượng sống), văn hóa của lối sống (văn hóa sản xuất, lao động, tiêu dung, các mối quan hệ, giao tiếp;
văn hóa chính trị, pháp luật, đạo đức, thẩm mỹ; văn hóa tình cảm, tư duy, hành vi) (8). Làm rõ những
biểu hiện của những đặc trưng nêu trên của lối sống phụ thuộc vào những đặc điểm dân tộc, lịch sử,
khu vực, giai cấp cho phép làm sáng tỏ hơn về mặt nội dung tương quan giữa những nét chung và đặc
thù của lối sống cũng thể hiện bằng những đặc trưng lượng và chất, mối liên hệ lẫn nhau phức tạp của
các điều kiện, của ý thức và hoạt động; nhìn hồi cố lịch sử: quá khứ - hiện tại – tương lai (thông qua
việc đánh giá của con người về địa vị hôm nay của mình so với 5 năm trước đây, hoặc thông qua
những kế hoạch trù định cho triển vọng sắp tới).
Việc nêu ra những chỉ báo tích hợp là cơ sở cho phép kết hợp phương pháp của các khoa học
khác nhau trong một lý luận thống nhất về lối sống.
Các chỉ báo tích hợp về lối sống hoàn toàn đáp ứng những đòi hỏi của cách tiếp cận tình huống
nhằm làm rõ nội dung và những xu thế phát triển cơ bản của nó. Tình huống được xem như là một đơn
vị xuất phát của việc phân tích, cho phép hình dung lối sống như một chủ thể, một hệ thống có tổ chức
bên trong của hoạt động con người, cá nhân. Tất cả các tình huống sống có vấn đề xét cho cùng đều
dẫn tới sự biểu hiện ( hoặc không biểu hiện) của tính tích cực, văn hóa của hoạt động, phúc lợi xã hội.
Vì vậy việc do trình độ phát triển, trình độ trưởng thành của lối sống xã hội chủ nghĩa thông qua ba chỉ
báo tích hơp và cách tiếp cận tình huống là cơ sở phương pháp luận của việc khảo cứu sâu hơn về lối
sống, làm rõ những con đường tiếp tục hoàn thiện nó.
Những nét đặc điểm cơ bản của lối sống Xô – Viết đã hình thành: chủ nghĩa quốc tế, chủ nghĩa
lạc quan xã hội, tính tích cực văn hóa, chính trị - xã hội tương đối cao đang chứng tỏ cho thấy hai khái
niệm “lối sống xã hội chủ nghĩa” và “lối sống dưới chủ nghĩa xã hội” đang xích lại gần nhau, nói lên
sự trùng hợp đáng kể của mô hình tiêu chuẩn và thực tế hiện thực. Chẳng hạn những tài liệu của
Chương trình nghiên cứu toàn Liên bang đã xác nhận đặc trưng thực sự quốc tế của lối sống của những
người Xô – Viết càng chứng minh cho sự tiêu vong hoàn toàn trên thực tế sự hằn thù và bản vị dân tộc.
Một trong những chỉ tiêu của quá trình quốc tế hóa lối sống Xô – Viết là phổ cập rộng rãi các tập thể
lao động gồm nhiều dân tộc, tỷ lệ các trường hợp kết hôn hỗn hợp tăng lên.
Cái nói lên xu thế tiến tới sự thuần nhất xã hội ngày càng phát triển mạnh hơn là số các trường
hợp kết hôn khác thành phần (geterogen), tức là số lượng trường hợp kết hôn không chỉ giữa những
người khác nhau về trình độ học vấn, do đó cũng khác nhau xét theo địa vị nghề nghiệp. Đã làm rõ
được một số tính quy luật xích lại gần nhau về xã hội – giai cấp trong giai đoạn hiện nay thông qua
những mối lien hệ hôn nhân: trong khuôn khổ các quan hệ hôn nhân – gia đình, những đại biểu cho
giai cấp công nhân xích lại gần nhau hơn (mức cao nhất của tính không thuần nhất), nhân viên phục vụ
và cán bộ chuyên môn thì ở mức độ thấp hơn, trong môi trường các nông trang viên thì những mối lien
hệ nội hôn nhân vẫn chiếm ưu thế. Những tài liệu của công trình nghiên cứu đã tiến hành cho ta căn cứ
để rút ra kết luận rằng, ở Liên Xô, trong các gia đình khác biệt về thành phần đang diễn ra một sự cân
bằng dần từng bước trình độ tri thức và chuyên sâu của vợ và chồng cũng như sự hình thành ở họ
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những định hướng xã hội thống nhất, những nhu cầu và lợi ích thống nhất chung. Tạo điều kiện cho
sự phổ biến của hôn nhân hỗn hợp về mặt xã hội là những biến đổi đang diễn ra trong cơ cấu xã hội
của xã hội ta, từng bước làm cân bằng những điều kiện sống: sinh hoạt, văn hóa của giới trí thức, công
nhân và nông dân.
Sự đa dạng của kiểu lien hiệp hôn nhân – gia đình khác thành phần và sự phát triển theo chiều
sâu những mối liên hệ hỗn hợp về mặt xã hội chứng tỏ vai trò thích hợp lớn đáng kể của gia đình trong
quá trình củng cố tính thuần nhất xã hội của xã hội Xô – Viết.
Lối sống Xô – Viết được đặc trưng bởi các quá trình tích hợp trong đời sống kinh tế và văn hóa
xã hội của con người Xô – Viết. Một trong những nhân tố quan trọng nhất để tiếp tục củng cố hơn nữa
những quá trình trên là sự phát triển về trình độ văn hóa của người lao động, mà trước hết là sự phát
triển nhanh chóng chưa từng thấy về trình độ học vấn của nhân dân, yếu tố có ảnh hưởng to lớn tới
tính chất của lao động và toàn bộ hoạt động sống của con người, tới lối sống xã hội chủ nghĩa của họ.
Trình độ học vấn ngày càng cao hơn của người dân Xô – Viết là nét đặc điểm nổi bật bộ mặt tinh thần
của họ, còn việc thường xuyên tiếp thu, vận dụng làm phong phú hơn, phát triển những tri thức thu
nhận được là đặc điểm đặc trưng cho lối sống của họ. Trình độ học vấn của nhân dân được nâng lên đã
tạo ra những tiền đề khách quan để phát triển và làm xích lại gần nhau hơn lối sống của các dân tộc,
sắc tộc Liên bang Xô – Viết. Quốc tế hóa đời sống xã hội biểu hiện cả trong đời sống vật chất, cả đời
sống tinh thần và tác động tới mọi mặt của lối sống.
Lĩnh vực bảo thủ nhất của lối sống – đó là sinh hoạt hàng ngày với tất cả mọi đặc điểm dân tộc
của nó. Nếp sinh hoạt biến chuyển tương đối chậm, tuy nhiên không phải không thay đổi, không thể
đứng yên trước những xu thế chung của quá trình quốc tế hóa. Một trong những hướng quốc tế hóa
sinh hoạt là sự biến đổi tương quan các hình thức của gia đình và xã hội, trong đó việc thỏa mãn các
nhu cầu sinh hoạt đạt được nhờ sự phân bố tương ứng vốn đầu tư, hệ thống giá ưu tiên đối với những
mặt hàng trẻ em cũng như sự chuyển biến trong định hướng giá trị của nhân dân. Hiện nay, tại tất
những khu vực tiến hành điều tra trong toàn quốc, mặc dù có những đặc thù dân tộc, cách tổ chức sinh
hoạt tối ưu là kết hợp hình thức của xã hội và gia đình trong việc thỏa mãn các nhu cầu. Qua nghiên
cứu đã ghi nhận sự sử dụng rộng rãi của nhân dân các cơ sở hạ tầng sinh hoạt xã hội và trình độ khá
cao mức trang bị các phương tiện “cơ giới hóa nhỏ” cho môi trường sinh hoạt.
Quá trình quốc tế hóa đời sống xã hội đã làm các dân tộc và tộc người xích lại gần nhau hơn về
lối sống, nhưng trong những điều kiện của chủ nghĩa xã hội, chưa thể san bằng được sự chênh lệch đó,
chưa xóa bỏ được hoàn toàn những đặc điểm dân tộc.
Những nét đặc điểm cơ bản của lối sống xã hội chủ nghĩa đang giữ vai trò chủ đạo trong đời
sống hàng ngày của nhân dân. Những quá trình khách quan đó biểu hiện qua hoạt động hàng ngày của
người dân Xô – Viết, ở khắp các vùng, miền khác nhau trong cả nước đều có những đặc điểm đặc thù
riêng khi biểu hiện. Khi khảo cứu những đặc điểm địa phương của lối sống, nảy sinh một trở ngại về
mặt phương pháp luận liên quan tới hành vi ứng xử khác nhau của con người trong những hoàn cảnh
Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học, số 3,4 - 1987 54
khác nhau của đời sống(9). Phân tích một cách toàn diện những điều kiện khách quan của hoạt động
của con người trong sự thống nhất với các kế hoạch sống và những chính kiến của họ cho phép xác
định những nét đặc điểm chung và những đặc điểm đặc thù của lối sống tuỳ theo vùng địa phương cư
trú. Ở cấp độ phân tích lý luận- phương pháp luận, những mục tiêu và nhiệm vụ chung của việc hoàn
thiện lối sống chủ nghĩa mang một tính chất cụ thể, bởi vì những đặc điểm khác biệt quan trọng được
bộc lộ trong những điều kiện lao động, sinh hoạt, hoạt động văn hoá- xã hội. Những đặc điểm của lối
sống biểu hiện đặc biệt rõ nét trong các truyền thống và tập quán: đó là những yếu tố điều chỉnh hành
vi ứng xử trong các tình huống đời sống hằng ngày và được phản ánh trong việc nhấn mạnh ý nghĩa
thời sự của các vấn đề công tác tư tưởng, giáo dục chính trị. Tính toàn diện, chính xác của các đánh giá
đối với các quá trình kinh tế, xã hội tư tưởng diễn ra ở các địa phương chính là cơ sở để xác định mức
độ tác động tới lối sống của các nhóm cư dân khác nhau của địa phương.
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