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Ở thời kỳ công nghiệp hóa & đô thị hóa bùng nổ - song những quyền công dân cơ
bản được quy định bởi Hiến pháp & pháp luật (như quyền được sống, được có nhà
ở, được học tập, được mưu cầu hạnh phúc,..) vẫn chưa đến được những nhóm dân
cư chịu nhiều thua thiệt / những người lao động nghèo / những đối tượng bị xem là
“thấp kém”, không có tiếng nói chính danh, không được quan tâm và bị gạt ra bên
lề xã hội. Đó chính là những “cộng đồng dễ bị tổn thương (về vật chất + vị thế XH
+ cơ hội phát triển)”- mà hầu như ở địa bàn nào cũng có - và kiến trúc vị Dân sinh
hướng tới, với sứ mệnh: Đáp ứng (các hoạt động sống thiết thực của người dân) +
Cải thiện (chất lượng cuộc sống) + Bù đắp (những thua thiệt về kinh tế, VH-XH)
cho người dân.
Kiến trúc vị Dân sinh bao gồm ba yếu tố không thể tách riêng: Không gian thiết
yếu (Nội dung), Cấu trúc nhân tạo theo cách tự nhiên (Cấu trúc) và Bộ nguyên tắc
ứng xử.
1. Không gian thiết yếu:
Là những không gian dành cho các hoạt động thuộc ba tầng nhu cầu cơ bản của
con người (theo tháp nhu cầu Maslow, hướng từ dưới lên): Nhu cầu sinh học cá
nhân (ăn, ngủ, nghỉ, bài tiết,..); Nhu cầu an sinh (cảm giác yên tâm, an toàn thân
thể, có công ăn việc làm, chỗ ở,..); Nhu cầu xã hội (muốn được trong một nhóm
cộng đồng, bạn bè thân hữu tin cậy,..).
Từ đó, hình thành nên ba chuỗi dự án tương ứng với ba tầng nhu cầu này:
- Giáo dục-Y tế cấp cơ sở: Vườn vệ sinh cho đồng bào nghèo vùng cao, những
cộng đồng người bị thiệt thòi ở đô thị và nông thôn
- Nhà ở nhỏ theo mô-đun: cho người dân ở vùng bị thiên tai và ở khu vực nông
thôn, ngoại vi đô thị.
- Không gian thân thiện: là không gian mở cho tất cả mọi người ở những khu vực
đô thị hóa ngột ngạt.
Những “Không gian thiết yếu” được hình thành từ những “Vật liệu thiết thực” (tái
sử dụng, rẻ tiền, sẵn có tại địa phương) với Công nghệ xây dựng thích hợp (kết hợp
phương pháp thủ công truyền thống với kỹ thuật mới tùy từng bối cảnh) và có Sự
tham gia của người dân (từ khi bắt đầu xây dựng đến khi hoàn thành và nâng cấp
trong quá trình sử dụng).
Ba điểm đặc trưng của những không gian này là: Đơn giản (Kiến trúc mô-đun hoá
để dễ dàng thi công, bảo dưỡng, thay thế) + Linh hoạt (trong cách ghép, cách sử
dụng, cách phát triển không gian) + Chi phí thấp.

2. Cấu trúc nhân tạo theo cách tự nhiên:
Kiến trúc “sống” trong mối quan hệ chặt chẽ giữa con người + môi trường tự nhiên
+ môi trường VH-XH để thấy rằng “Kiến trúc = Phương thức tồn tại của con
người trong thế giới” _ như quan điểm của nhà triết học Martin Heidegger. Và, có
thể hình dung phương thức tồn tại sẽ được con người “diễn giải” dưới dạng cấu
trúc nào đó “trên trái đất” & “dưới bầu trời”.
➔ Phương thức tồn tại của con người trong thế giới
(Không gian)
= Cấu trúc
nhân tạo
tự nhiên
Thông thường Kiến trúc không những phản ánh trung thực không gian tâm lý của
XH - ngoài ra, đôi khi cần phải đi trước hiện thực một bước để kịp dự báo những
biến chuyển của XH trong tương lai. Sự thích ứng với từng khu vực khí hậu đặc
biệt trong môi trường tự nhiên, có thể tận dụng - ứng phó với những gì có lợi – bất
lợi. Cùng với tính tổng hợp-dung hợp-tích hợp những sự chuyển biến mạnh mẽ của
hiện thực cuộc sống luôn là những yếu tố sống động tạo nguồn cảm hứng, tạo ra
những chất liệu dồi dào (như Vốn từ vựng và Ngữ pháp của Ngôn ngữ kiến trúc)
cho sáng tác kiến trúc, có thể là: Tổ & Hang (nơi cư-trú đầu tiên của loài người);
Định canh-Định cư (an sinh xã hội, an cư lạc nghiệp); Bối cảnh Vật lý-Tự nhiênVH&XH
3. Nguyên tắc ứng xử:
Nguyên tắc ứng xử đóng vai trò dẫn dắt cách thức tư duy và hành động, chi phối,
quyết định Nội dung & Cấu trúc, đồng thời làm cho Nội dung & Cấu trúc thấm
đượm phong cách tư duy riêng ấy. Nguyên tắc ứng xử hòa quyện với Nội dung &
Cấu trúc, bổ trợ, vượt gộp thành một thể thống nhất hữu cơ khiến cho Kiến trúc vị
Dân sinh dần lan tỏa rộng rãi trong hiện thực đời sống xã hội.
Bộ Nguyên tắc ứng xử gồm: ba phần về Mục đích, Hành động & Hiệu quả và
nhóm công cụ hỗ trợ hiện thực hóa các công trình thuộc ba chuỗi dự án tương ứng,
là: Ba “N”, “Ba lần” và Ba “Không”
3.1. Về Mục đích: Của – Do - Vì
+ Của dân: Người dân phải được làm chủ, chủ động trong sử dụng những
không gian phục vụ các hoạt động sống thiết thực
+ Do dân: Xuất phát từ nhu cầu và lợi ích thiết thực của dân nên được tham
vấn và tham gia thực hiện
+ Vì dân: Đáp ứng những nhu cầu thiết yếu và phù hợp với khả năng thực tế
của người dân, hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội
3.2. Về Hiệu quả: Ngon - Bổ - Rẻ
+ Ngon (Ích – Mỹ) = Sử dụng tốt, đẹp mắt

+ Bổ (Chân – Thiện) = Hậu dân sinh / Nâng dân trí / Chấn dân khí = Góp
phần làm cho đời sống của người dân được đầy đủ; Nâng tầm nhận thức, tri
thức của người dân; Chấn hưng ý chí, chí khí của người dân.
+ Rẻ = Chi phí hợp lý
3.3. Về Hành động: Không – Không - Không
+ Không cưỡng đoạt tự nhiên
+ Không mang (quá nhiều) vật liệu từ nơi khác đến
+ Không sử dụng (phần lớn) nhân công tinh nhuệ từ nơi khác
3.4. Công cụ Ba “N” (với Giáo dục-Y tế cấp cơ sở):
+ Nước: tận dụng nước mưa, tái sử dụng nước sinh hoạt
+ Năng lượng: Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo (mặt trời, gió,..)
+ Nguyên vật liệu: tại chỗ, tái chế, tái sử dụng
3.5. Công cụ “Ba lần” (với Nhà ở nhỏ theo mô-đun)
+ Tối thiểu có Ba tầng sử dụng (nền, sàn, mái) nhằm tiết kiệm quỹ đất, nước
+ Kiến trúc gồm Ba thành phần: Bộ khung kết cấu, hệ bao che (hai-ba lớp),
phần hoàn thiện (thang, đồ đạc,..)
+ Ba kiểu mái nhà sinh lợi (phát triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo hoặc
cả hai)
3.6. Công cụ Ba “Không” (với Không gian thân thiện):
+ Không ngăn cách (không có cửa, không hàng rào)
+ Không phân biệt (trong – ngoài, kiến trúc-cảnh quan)
+ Không giới hạn (phạm vi ranh giới, đối tượng tiếp cận sử dụng)
*****
Theo một thống kê trước đây thì chỉ khoảng 1% dân số thế giới có điều kiện tiếp
cận Kiến trúc sư trong quá trình tạo lập những kiến trúc mới và chúng ta đều biết
những cộng đồng dễ bị tổn thương chiếm phần lớn trong số 99% còn lại - đây là
một thực tế đáng báo động nhưng đồng thời cũng là cơ hội rất lớn cho các Kiến
trúc sư trẻ dấn thân tham gia vào quá trình kiến tạo một nền Kiến trúc vị Dân sinh
của-do-vì người dân Việt Nam đương đại.
Kiến trúc vị Dân sinh góp phần vào sự tiến bộ bền vững của cộng đồng dễ bị tổn
thương trên cả phương diện vật chất và tinh thần (cải thiện đời sống, vệ sinh môi
trường, giáo dục nhận thức & thẩm mỹ, nâng cao ý thức, điều chỉnh hành vi, nâng
cấp lối sống văn minh,..), hướng đến sự hình thành và hiện thực hoá những nhu cầu
cao cấp hơn (nhu cầu hoàn thiện nhân cách& thể hiện bản thân).
Hà nội, tháng 10 năm 2019
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(Định canh & định cư)
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