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Lối sống đô thị nhìn từ phương diện lý thuyết

I.S. TUROV
Sự hình thành và phát triển lối sống đô thị tự nó là một quá trình phức tạp và đa diện. Mỗi
thế hệ mới dường như lại bắt đầu trải qua, dần dần nắm bắt những đặc điểm, những chuẩn mực
hành vi vốn là tập quán của các thế hệ đi trước. Đồng thời, trong khi thể hiện sự thay đổi điều
kiện sống khách quan của con người và những bước tiến trong cấu trúc xã hội của xã hội thì
thế hệ đi sau nói chung sẽ làm phong phú thêm lối sống đó.
Trong điều kiện hiện nay, khi sự phát triển xã hội tùy thuộc vào việc định hướng tới những
quan niệm, những biểu tượng mới, cần có cái nhìn phê bình nghiêm khắc hơn vào thực trạng
và vấn đề tính cơ động trong lối sống của dân cư.
Vấn đề quan trọng trong mối quan hệ này là vấn đề khách thể của lối sống đô thị. Trong các
tài liệu khoa học, dân cư đô thị thường được phân chia theo trình độ xã hội đặc trưng, thành
cộng đồng người theo lãnh thổ - đây cũng chính là khách thể của lối sống đô thị. Cũng như
vậy, dân cư nông thôn như một cộng đồng lãnh thổ xã hội sẽ trở thành chủ thể của lối sống
nông thôn.
Rõ ràng là không thể hiểu được nội dung của chính lối sống đô thị nếu không làm rõ được
nét khác biệt trong những đặc điểm của các điều kiện sống ở đô thị và ở nông thôn.
Đặc trưng của các điều kiện sống đô thị (nhà học giả người St.Pêtecbua M.N.Mezevits đặc
biệt nhấn mạnh điểm này) được quyết định bởi hai nhóm nhân tố và biểu hiện tương ưng ở hai
phương diện mang tính tự trị khá mạnh. Phương diện thứ nhất về bản chất là những đặc điểm
sinh thái xã hội của các điều kiện sống đô thị. Phương diện thứ hai là những đặc điểm kinh tế
xã hội của các điều kiện sống này.
Các đặc điểm sinh thái xã hội của điều kiện sống đô thị đặc trưng cho đô thị như một môi
trường sống đặc biệt của con người, khấc biệt rõ rệt so với môi trường sinh hoạt ở nông thôn.
Đặc trưng của đô thị nằm ở chỗ nó là một dạng thức sản xuất của sản xuất xã hội, lao động xã
hội, cụ thể hơn nữa, nó là một nhánh trong sự phân chia thành các dạng sản xuất nông nghiệp
và phi nông nghiệp. Điểm chính yếu trong phương diện chúng tôi quan tâm là các dạng lao
động đó khác biệt như thế nào về mối tương tác khấc nhau giữa những nguồn gốc tự nhiên và
những nguồn gốc lịch sử xã hội, về sự khác biệt rõ nét trong khả năng nhận được các
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phương tiện sinh hoạt thiết yếu đối với con người, và vì vậy cả về những kết quả không đồng
nhất một cách sâu sắc của mối tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên.
Môi trường nhân tạo và tập trung dựa trên nền tảng lao động "phi tự nhiên" xác định một
cách cụ thể hoạt động sống của con người. Sự phức tạp hóa và sự phát triển sản xuất đi kèm
với nâng cao đòi hỏi dối với người lao động về trình độ học vấn và chuyên môn. Sự phong phú
của các dạng lao động tạo ra khả năng tiềm tàng để con người phát triển tổng hợp hơn là ở
nông thôn. Việc tách rời khỏi đất đai cuối cùng dẫn tới chỗ hình thành nên khu vực dịch vụ
phân nhánh. Và rồi việc tập trung văn hóa và thông tin lại tạo điều kiện cho khả năng phát triển
ở mức độ cao của lĩnh vực tinh thần. Sự tan rã của các mối quan hệ và giao tiếp xóm giềng kéo
theo sự chiếm ưu thế của giao tiếp ẩn danh. Trong những điều kiện như vậy, ý nghĩa chính
thuộc về việc cần thiết phải điều tiết hoạt động sống trên cơ sở các chuẩn mực quan hệ xã hội
bên ngoài đối với cá nhân, nhằm hạn chế sự tối thiểu hóa các mối liên hệ cá nhân cơ bản.
Vấn đề cốt lõi trong mối liên hệ này được hình thành theo kiểu: Có phải các dốc điểm sinh
thái xã hột của đô thể với tư cách là môi trường sống tự nó định ra lối sống không? Có phải
chúng xấc định nên sự tàng hòa các dạng của hoạt động sống mà chúng ta gọi là lối sống đô thị
hay không? Lời đáp ở đây chỉ mang một nghĩa duy nhất: theo quan điểm của chúng tôi, các
đặc điểm sinh thái xã hội của điều kiện sống đô thị xác định không chỉ chính lối sống mà cả
các khuôn mẫu hành vi sinh hoạt của dân cư.
Hoàn cảnh nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiểu bản chất của lối sống đô
thị như là lối sống nói chung. Vấn đề nằm ở chỗ chính phạm trù lối sống", theo chúng tôi, cũng
cần phải được phân đoạn để xác định đâu là mật bản chất, đâu là một được định bởi các cảnh
huống bên ngoài. Tựu trung lại, một bản chất của lối sống chính là đặc trưng hoạt động sống
của khách thể mang lối sống đó. Kết quả là nó phản ánh mối tương tác giữa hoạt động sống
của cá nhân và sự phát triển của xã hội. Nhìn từ giác độ này, đặc trưng của hoạt động sống
(khác với nội dung của nó được quy định bởi các cảnh huống bên ngoài - như cấp độ phát triển
của môi trường sống từ mang tính tự nhiên đơn thuần lên mang tính xa hội - tự nhiên; độ cần
thiết của việc chuẩn bị nhân công cho lao động và con người cho thực tiễn xã hội v.v.) tự thể
hiện ra bằng mối tương tác giữa tính cá nhân và tính xã hội, giữa quyền lợi của cá nhân con
người và quyền lợi chung của toàn xã hội.
Đặc trưng của hoạt động sống chính là biểu hiện của quyết định xã hội. Vấn đề dường như
không đơn giản chỉ ở mối tương quan "cá nhân - tập thể", mà là ở bản chất của các mối quan
hệ liên kết con người lại với nhau một cách khách quan trong quá trình sinh hoạt xã hội. Trong
điều kiện chuyển, sang nền kinh tế thị trường, xuất hiện hàng loạt mâu thuẫn rõ rệt trong quyền
lợi của các nhóm, kéo theo là sự hình thành hoàn cảnh mới về chất của mối tương quan giữa cá
nhân và xã hội trong hoạt động sống của con người. Sự xuống cấp bề ngoài ở những quyền vợ
cơ bản của tất cả các giai cấp và các nhóm xã hội trong thời kỳ những năm 70 - 80 đã tạo ra
tiền đề để phát triển các nhân tố tập thể trong hoạt động sống của con
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người. Do điều này mà toàn thể các nhóm giai cấp xã hội đã có những nét chung nào đó trong
lối sống - những nét phản ánh các khía cạnh khái quát của những điều kiện kinh tế xã hội trong
đời sống người dân Xô viết lúc bấy giờ.
Sự đa dạng vốn có của hoạt động lao động tự nó không qui định được gì . Các điều kiện
sinh thái xã hội tồn tại với tư cách là một khả năng nào đó để phát triển con người. Việc hiện
thực hóa nó không chỉ phụ thuộc vào chính những điều kiện đó mà còn phụ thuộc vào hệ thống
quan hệ kinh tế xã hội từng chiếm ưu thế trong xã hội Xô viết.
Dĩ nhiên là hiện nay không có và cũng chưa từng ăn tới một lối sống thống nhất cho toàn
thể cư dân các đô thị . Do sự phân biệt sâu sắc các điều kiện sống, vốn là một trong sồ những
biểu hiện của sự phân biệt giai cấp, mà đang có sự chuyển biến của chính hoạt động sống thực
tế và ở hành vi xã hội của những giai cấp, những nhóm xa hội này, của những giai cấp khác,
những nhóm xã hội khác trong dân cư đô thị. Đồng thời, ở các đặc trưng hoạt động sống của
người dân đô thị đang có khá nhiều nết chung.
Mâu thuẫn cốt lõi trong lối sống của người dân đô thị Nga làm hình thành trong điều kiện
đô thị sự tách rời giữa các khả năng để phát triển con người, mà do ta; dang tích lay, với đặc
trưng của việc sử dụng những khả năng này- nói cách khác là với những kết quả của sự phát
triển này dối với con người. Lối sống đô thị điển hình của con người đang chiếm ưu thế vững
vàng trong các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Quá tránh chuyển sang lối sống. đó là tất yếu,
phù hợp với điều kiện khách quan và hoàn toàn thiết thực. Song việc sử dụng những khả năng
mới trong các lợi ích để làm thỏa mãn các nhu cầu và phát triển các năng lực con người lại
diễn ra tùy vào thuộc tính nhóm của người dân đô thị chị hoàn toàn không tay vào thuộc tính
đơn thuần của anh ta trong cộng động đô thị nói chung. Kết quả là sự lựa chọn thiên về chất
lượng của các lĩnh vực lao động đó thí dụ như dựa trên khả năng có được một học vấn tương
ưng và dựa trên cục diện thị trường kinh tế, còn chính hoạt động lao động có thể được nhìn
nhận trước hết như một phương tiện để nhận được những khoản thu nhập cá nhân: Trong
những điều kiện như vậy, thu nhập và tiêu dừng trở thành tâm thế phổ biến của một người dân
đô thị địa hình.
Việc tập trung quy mô lớn dân cư trên một lãnh thổ hạn hẹp trong điều kiện của các vùng
đô thị hóa hoàn toàn không cớ nghĩa là đã bỏ sự biệt lập giữa các nhóm dân cư, không phải là
bước chuyển sang tính tập thể của một loại hình mới về chất lượng. Sự tiếng nhất không gian
biến thành một cộng đồng giả tưởng, chia rẽ và đầy tính cưỡng bức. Sự phân ly con người
trong đô thị không thể khắc phục được dù là thông qua giao tiếp đại chúng, qua đại chúng hóa
ô tô và mở rộng mạng lưới giao thông công cộng với chất lượng cao nhất. Những con người ở
sất Cạnh nhau và dòng thôi họ cũng bị chia rẽ và một xã hội vì sự phân ly giữa họ bị thế định
bởi sự khác biệt sân sắc. trong lợi ích xã hội căn bản của họ. Đối với đại đa số dân cư đô thị,
trạng thái cô lập và phân ly về một xã hội biến thành một thực tế khắc nghiệt dù có sự tập
trung một lượng lớn người trên một lãnh thổ hạn hẹp, sự phát triển như vũ bão của thị trường
và cường độ cao của các phương tiện truyền thông đại chúng
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Một hiện tượng nữa cũng không kém phần rõ rệt ở các đô thị lớn của Nga là sự phục hồi
những nét lạc hậu về tinh thần từng ton tại trong đặc điểm quá khứ cửa sự phát triển nông thôn.
Chỉ khác là ở đô thị thì nó thể hiện khác và tồn tại như sự phổ biến rộng rãi nhất nền văn hóa
"đại chúng", như sự suy yếu của các tâm thế về những giá trị tinh thần chân chính và cao quý,
về dạng chuẩn mực hóa của mình trong nhu cầu và thị hiếu v.v. Có thể nói rằng tính phiến diện
trong sự phát triển con người ở nông thôn như một bộ phận xã hội độc lập dạng mới đang được
khôi phục trong các đô thị lớn. Sự xa rời của con người đối với nền văn hóa cũng như với sự
phát triển chân chính về mặt tinh thần ở dây thể hiện không phải như sự cô lập khỏi những giá
trị này trên phương diện lãnh thổ song nó đang chuyển dần thành những giá trị nội tại trong lối
sống của anh ta. Dĩ nhiên, trong trường hợp này bàn chất của vấn đề là ở sự quyết định về kinh
tế xã hội. Nó đang tiến thẳng về phía trước như thể không hộ có sự gián tiếp về mật không
gian. Con người sống trong đô thị không chỉ kề cận với nền văn hóa mà còn bị nó hút vào.
Cả trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội trước dây lẫn trong giai đoạn kinh tế thị trường thì
đô liệu trước hết mà nói cũng vẫn không trở thành một giá trị lợi ích của con người. Theo
nhiều tài liệu, trong các đô thị lớn mức độ tình trạng tội phạm dâng cao hơn nhiều so với trước
kia. Sự phổ biến rộng rãi từ uống rượu cũng là một đặc trưng của các đô thị này. Chính trong
điều kiện các đô thị lớn sự ghẻ lạnh của con người mang những dáng vẻ kỳ quái nhất.
Như vậy, những nét bản chất của lối sống đô thị sẽ không thể khám phá được nếu chỉ dựa
trên các yếu tố sinh thái xã hội của môi trường đô thị. Các điều kiện hoạt động sống cũng như
môi trường đô thị cần được xem xét không chỉ dưới giác độ sinh thái xã hội mà phải cả dưới.
giác độ kinh tế xã hội. Chính môi trường đô thị trong trường hợp này là sự thể hiện cụ thể các
điều kiện kinh tế của xã hội. Và chỉ lúc này việc so sánh nó với môi trưởng nông thôn mới tìm
được đặc trưng lịch sử cụ thể.
Các điều kiện sống dù của đô thị hay nông thôn đều là biểu hiện cụ thể của các điều kiện xã
hội hiện hữu. Từ đây thấy rõ rằng lối sống giống như một phạm trù bị chế định trước hết bởi
các mối quan hệ xã hội là thuộc về cả thành phố lẫn nông thôn.
Vì vậy theo chúng tôi, vấn đề cứng nhắc trước đây đặt ra là lối sống nào tốt hơn", đô thị hay
nông thôn, phải chăng chưa hẳn đã hoàn toàn hợp lý ? Việc hình thành những nét quyết định
của lối sống ở các đô thị không tránh khỏi gây ra những mâu thuẫn mang tính dối kháng mà
xét cho cùng là sự phản ánh tính hạn chế rõ rệt của môi trường đô thị (cũng như của môi
trường nông thôn) - cái sẽ còn tồn tại cho đến khi nào khắc phục được, dĩ nhiên là ở tương lai
xa, những khác biệt về bản chất giữa đô thị và nông thôn.
Tất nhiên, khắc phục hoàn toàn tính ẩn danh của giao tiếp trong điều kiện đô thị là việc
không thể làm được và cũng không hẳn là cần thiết. Song sự hy sinh chất lượng trong công
việc cửa các tổ chức tự quản địa phương, vốn thường chỉ hoạt động trong tác phẩm của các nhà
chính luận, là một vấn đề đã quá chín muồi.
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Mâu thuẫn cơ bản trong hệ thống lối sống đô thị biểu lộ rõ ràng ở một mặt là sự không
tương hợp giữa các nhu cầu của con người như một thực thể sinh học - xã hội và mặt khác như
là sự tăng trưởng các thành tố nhân tạo trong môi trường sinh hoạt đô thị. Vấn đề không chỉ
nằm ở sự tách biệt với thiên nhiên. Những vấn đề quyết định ở đây thuộc về lĩnh vực tình trạng
thể chất của con người. Trong điều kiện của đô thị lớn, người dân đô thị trỏ thành khách thể
của những mối quan hệ bị hạn chế với thiên nhiên. Bản chất sinh học của con người trong
những điều kiện này không có được khoảng không cần thiết để hoạt động. Mâu thuẫn này có
một số khía cạnh thể hiện: sự ô nhiễm không khí, nước; hậu quả độc hại dối với con người là
kết quả biểu hiện rõ ràng sự xuống cấp của nhà ở đô thị; sự tăng trưởng tải trọng gây sốc tâm
lý. Có ấn tượng rằng cơ chế thích ứng của con người hoàn toàn không phải là vô hạn và hiện
nay con người đang phải làm việc với sự quá tải rõ rệt.
Dễ dàng nhận ra rằng mâu thuẫn này không hẳn có thể khắc phục được trong khuôn khổ
của môi trường sinh hoạt đô thị. Vấn đề này chỉ có thể giải quyết được bằng cách hình thành
các hệ thống liên kết ở quá trình phân bố. Trong khuôn khổ của chung thì nông thôn không bi
xóa bỏ, không bị thay thế bởi đô thị mà tồn tại như một môi trường sinh hoạt đủ đáp ứng cho
người dân đô thị và là một thành tố hữu cơ trong những điều kiện sống trực tiếp của anh ta.
Những dạng cụ thể của trạng huống này là một vấn đe đòi hỏi phải được phân tích chuyên sâu
và đã được M.N.Mezevits bước đầu đề cập.
Nói tóm lại, lối sống đô thị là bức tranh thể hiện sự đa dạng của lối sống Nga hiện nay,
đồng thời nó được đặc trưng bởi những mâu thuẫn nhất định. Những mâu thuẫn này không
phải là không khắc phục được nhưng chúng mang tính khách quan, hiện thực, vì xét cho đến
cùng thì đó là sự phản ánh nét khác biệt ở quan hệ kinh tế xã hội, nét rời rạc, nét phân cách về
mặt không gian trong sự tồn tại của đô thị và nông thôn theo tư cách là những dạng điểm dân
cư với những điều kiện sống đặc trưng cho sự tồn tại của các khác biệt cơ bản mang tính xã hội
trong bản chất của mình.
Theo chúng tôi, điều quan trọng ở dây là phải có tác dụng thật sự tới các viễn cảnh phát
triển trong đời sống của người dân đô thị vì những cuộc khủng hoảng kinh tế và sinh thái xã
hội đã bùng lên hiện nay rốt cuộc sẽ được khắc phục. Các cuộc nghiên cứu về những vấn đề
dang diễn ra trong dời sống của người dân đô thị có nhiều sức cuốn hút, dù chúng chưa đem lại
được những tiền đề như mong muốn.

Nguồn : tạp chí "Các nghiên cứu Xã hội học”:
NQ. 1/1 9951 trang : 131 -134. bản tiếng Nga.
Người dịch : ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO
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