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Phố đi bộ là một mô hình không gian giao tiếp công cộng đặc biệt, nó được coi là một địa điểm
đặc trưng của đô thị. Phố đi bộ là một vấn đề rất điển hình của văn hóa đô thị, phản ánh
không chỉ đơn thuần là vấn đề quy hoạch và kiến trúc đô thị, mà còn là những vấn đề khác liên
quan đến xã hội học đô thị, đến bảo tồn di sản văn hóa đô thị, đến phát triển thương mại và du
lịch. 

Khái niệm về Phố đi bộ

Phố đi bộ là một mô hình không gian giao tiếp công cộng đặc biệt, nó được coi là một địa điểm
đặc trưng của đô thị. Phố đi bộ là một vấn đề rất điển hình của văn hóa đô thị, phản ánh
không chỉ đơn thuần là vấn đề quy hoạch và kiến trúc đô thị, mà còn là những vấn đề khác liên
quan đến xã hội học đô thị, đến bảo tồn di sản văn hóa đô thị, đến phát triển thương mại và du
lịch. Theo các nhà đô thị học, ý nghĩa của việc tổ chức phố đi bộ là "trả lại thành phố cho thị
dân", tạo điều kiện để người dân tiếp cận khu vực công cộng dễ dàng hơn, tăng cường sự giao
tiếp bình đẳng giữa các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra nó còn đóng vai trò hồi sinh các khu vực
lịch sử và duy trì sức sống văn hóa của đô thị. Trong đó, thuật ngữ "hồi sinh" được hiểu trong
bối cảnh hiện nay là sự khác biệt trong quan điểm: "bảo tồn di sản chỉ quan tâm đến quá khứ
của quá khứ còn hồi sinh quan tâm đến tương lai của quá khứ". 

Lý do của việc nảy sinh nhu cầu đi bộ trong không gian đô thị được lý giải như sau: 

Lý do thứ nhất là sự "bùng nổ đô thị" và các hệ quả tiêu cực của tình trạng đô thị hóa với tốc
độ cao, nhu cầu đi bộ thư giãn trở thành những giá trị tinh thần cho người dân đô thị. Trong bối
cảnh như vậy, vấn đề phố đi bộ thường sẽ được đặt ra nhằm tạo dựng một môi trường đô thị mà
các yếu tố "thư giãn" sẽ được ưu tiên để phục vụ cho người dân. Chức năng xã hội của những
khu phố đi bộ hình thành trong bối cảnh này là rất rõ ràng, yếu tố "đi bộ" trong những mô hình
này được nói đến như là một yếu tố, nhu cầu thư giãn của người dân đô thị. 
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Hoạt động thương mại của phố đi bộ Nam Kinh - Thượng Hải - Trung QuốcLý do thứ hai củaviệc nảy sinh ý tưởng về phố đi bộ là sự phát triển thương mại và du lịch ở đô thị, thường đượcthấy ở nhiều thành phố du lịch và thương mại lớn của thế giới. Thượng Hải, Bangkok là một vídụ rất điển hình. Trong trường hợp này, phố đi bộ có thể xem như là một hình thức "chợ" đượcxử lý dưới "lớp áo văn hóa" của mô hình phố đi bộ. Yếu tố "đi bộ" được nói đến trong mô hìnhnày như là một yếu tố "lối sống", đi dạo và mua sắm thực sự được nhìn nhận là một lối sống đôthị. Theo quan niệm này, việc xây dựng các phố đi bộ đồng nghĩa với việc quy hoạch tập trungcác khu thương mại, dịch vụ và những giải pháp đa dạng hóa hình thức kinh doanh. 
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Cổng chào ban ngày và ban đêm của phố đi bộ Pataya - Thái Lan Lý do thứ ba là việc pháthuy các yếu tố đặc trưng của địa phương. ở một số đô thị, những khu vực có ưu thế về cảnhquan kiến trúc đẹp, hấp dẫn, giàu tính văn hóa lịch sử địa phương thường được chú trọng đểxây dựng thành những khu phố đi bộ để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Với nhữngkhu vực có đặc trưng như trên, việc đi bộ để "thưởng lãm" trở thành một yêu cầu được giới quyhoạch đô thị lưu tâm. Chức năng cơ bản của những phố đi bộ kiểu này chính là chức năng vănhóa, giải quyết nhu cầu "thưởng thức văn hóa" của người dân, yếu tố "đi bộ" trong mô hình nàylà yếu tố "văn hóa đặc trưng". Lúc này, chức năng văn hóa của phố đi bộ đã góp phần hiện thựchóa mở rộng khái niệm bảo tồn di sản kiến trúc - "hồi sinh không chỉ dùng với di sản vật thể màcả với di sản phi vật thể và các vấn đề xã hội, văn hóa" [3]. Do vậy, nếu xây dựng phố đi bộtheo xu hướng này thì những hoạt động nghệ thuật, tổ chức lễ hội và bảo tồn các di sản kiếntrúc, các khu vực đặc trưng lịch sử đô thị dường như sẽ trở thành những yếu tố tiên quyết. 

Hoạt động văn hóa của phố đi bộ Stuttgart - ĐứcNgày càng có nhiều sự phối hợp giữa ba mô hình nói trên trong việc ra đời khu phố đi bộ. Ðiềunày cho thấy sự nhìn nhận một cách toàn diện hơn về Chức năng thư giãn, Chức năng thươngmại, Chức năng văn hóa  thậm chí là cả Chức năng bảo tồn và hồi sinh di sảncủa phố đi bộ trong bối cảnh đô thị hiện đại. Trong mọi trường hợp, lý tưởng nhất là sự phối hợpcủa các mô hình trên. Nó đòi hỏi không chỉ những điều kiện sẵn có về cảnh quan, môi trường,di sản, kiến trúc mà còn đòi hỏi những giải pháp quy hoạch mạnh mẽ và táo bạo. Mối quan hệchặt chẽ này có thể được hiểu là:Tổ chức không gian phố đi bộ = Quy hoạch đô thị + Bảo tàng hóa + Hoạt động thương mại + Hồi sinh di sản đô thịVì vậy, nếu theo mô hình tổng hợp này thì không gian phố đi bộ phải thực hiện được một số tiêuchuẩn kinh tế - kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn văn hóa - xã hội sau:     -  Các tiêu chuẩn quy hoạch kiến trúc: Ðường phố có không gian thoáng đãng, ngoài chứcnăng giao thông, thương mại còn có giá trị thưởng ngoạn, ngắm cảnh. Tập trung nhiều di sảnkiến trúc, tạo dấu ấn mạnh về đặc trưng lịch sử văn hóa, nơi chốn, có sự kế thừa và chuyểnhóa không gian kiến trúc. Các tuyến phố đi bộ nếu là "đường cổ đô thị" cũng sẽ là một di sảnđô thị hay là "gạch nối di sản" giữa các khu vực lịch sử.     -  Các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật: Có vật liệu mặt đường phù hợp với mảng xanh trênđường phố, có không gian cô đọng, hài hòa như quảng trường cổ. Là nơi có truyền thống giaolưu văn hóa, thương mại. Có hệ thống công trình dịch vụ công cộng, bãi đậu xe, có thể kết nốiđược với những tuyến đường, những không gian khu vực đô thị khác.     -  Các tiêu chuẩn văn hóa - xã hội: Ðịa phương ủng hộ, tạo động lực thu hút người dân. Cóchính sách thúc đẩy hoạt động văn hóa nghệ thuật và thương mại. Là khu vực kiểu mẫu, tácdụng giáo dục về cảnh quan và vệ sinh môi trường. Ðược bố trí và trang trí giàu tính mỹ cảm vớinhiều màu sắc và hoạt động về đêm. Thưởng thức nghệ thuật thường xuyên, có khu vực biểudiễn nghệ thuật ngoài trời và văn hóa ẩm thực đặc sắc. Qua các tiêu chí này có thể thấy, muốn có phố đi bộ thực sự không thể chủ quan áp đặt, duy ýchí là có phố đi bộ. Phố đi bộ chỉ hình thành do chính người dân sống, làm việc và các cơ sởdịch vụ trên đường phố này tự nguyện làm vì thấy có nhu cầu, quyền lợi của họ theo quy luật tựnhiên. Ðiều cơ bản là chính quyền địa phương có chính sách ưu đãi phù hợp và cải tạo hệthống hạ tầng kỹ thuật theo nhu cầu sử dụng. Phố đi bộ đóng vai trò chức năng văn hóa, nóchứa đựng các di sản văn hóa đô thị và chính nó cũng là một sản phẩm văn hóa, một di sảncủa đô thị. Phố đi bộ tại TP.HCMVới nhận thức trên, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc TP.HCM cũng nên gắnliền với tổ chức và cải tạo, chỉnh trang phố đi bộ tại các khu vực trung tâm lịch sử� Trong khiđó, không gian công cộng TP.HCM hiện nay lại thiếu vắng những thành tố rất quan trọng làkhông gian phố đi bộ, không gian mở cộng đồng trong các khu trung tâm lịch sử và khu dân cưhiện hữu. Ðã có nhiều tranh luận nhằm tìm kiếm một sự xác lập các tuyến đi bộ cho TP.HCM,đó phải là những "con đường có không gian cô đọng, tấp nập các hoạt động xã hội, buôn bántrong một cảnh quan có hồn, hay có những không gian mở mang tính văn hóa, lịch sử có nhiềudi sản". nhưng đề án phố đi bộ đến nay vẫn còn "đi bộ trên giấy" là do các cơ quan chức năng,quản lý không nhất quán, thiếu năng lực, đã đẩy đưa nhiệm vụ cho nhau và cũng do ngay từđầu TP.HCM không chủ trương kêu gọi các thành phần kinh tế cùng tham gia. 
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Do đó, để triển khai một cách khoa học việc tổ chức và cải tạo, chỉnh trang phố đi bộ tạicác khu vực lịch sử thì chính quyền và các nhà đầu tư cũng cần xem xét các nguyên tắcvà giải pháp quản lý, bảo tồn, quy hoạch, kiến trúc kiến nghị như sau: 1. Quy hoạch, tổ chức một cách khoa học hệ thống các dịch vụ phục vụ công cộng, thươngmại, tham quan, giải trí như các văn phòng, cửa hàng, phòng tranh, nhà hàng, cafe bar, nhà vệsinh, điểm trình diễn nghệ thuật đường phố � Thỏa mãn sự bình đẳng của mọi người - đặc biệtlà những người tàn tật. Nâng cao nhận thức và ý thức của người dân. Tổ chức hướng dẫn chi tiếtcho người dân và chính quyền cùng thực hiện các quy chế về quản lý xây dựng kiến trúc. 

Các công trình kiến trúc thời Pháp có giá trị bảo tồn trên tuyến đường Đồng Khởi  2. Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như giao thông vỉa hè, quảng cáo, chỉ dẫn, chiếusáng, thoát nước, cây xanh mặt nước ... phù hợp với giao thông đi bộ. Tổ chức những bãi đậu xethích hợp và những điểm trung chuyển và truy cập, tránh việc gây ra tắt nghẽn giao thông ởnhững khu vực lân cận. Tổ chức các hệ thống giao thông tầng bậc trên không và dưới đất, tậndụng phát triển các không gian ngầm nổi. 

Các hoạt động văn hóa, thương mại và bảo tồn di sản kiến trúc trên tuyến đường Đồng Khởi  3. Quản lý quy hoạch kiến trúc và trang trí bộ mặt đường phố phù hợp, hài hòa trong một tổngthể chung. Tạo bố cục không gian để người tiếp cận công trình quan sát vật thể kiến trúc theo ýđồ nhất định. Từng bộ phận công trình sẽ hiện lên theo ý đồ tư tưởng và tuân theo các qui luậtthị giác trên tuyến phố. Tạo bố cục có tính quần thể khi cần để kéo dài thời gian thưởng ngoạncủa du khách. 4. Tổ chức các hoạt động văn hóa và các thủ pháp nghệ thuật trong từng góc phố nhằm đemđến một nguồn sinh khí mới cho từng khu vực đô thị. Trong đó, hoạt động văn hóa nghệ thuậtlà các loại hình nghệ thuật đường phố như hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, trình diễn, lễ hội disản � Không nên có thành kiến với sinh hoạt mua bán ở vỉa hè, đó là một thứ văn hóa truyềnthống cần duy trì. 5. Nhằm tạo sự sinh động và tránh tình trạng mặt tiền phố kéo dài kiểu hành lang thuần túy.Cần tạo ra các khoảng không gian trống nhỏ hai bên đường kiểu nhánh hay kiểu quảng trườngnhỏ, vườn hoa với hạt nhân hoặc điểm nhấn là các công trình, di tích lịch sử �, để gia tăngkhông gian giao tiếp cho mọi người. Lúc này nên vận dụng các nguyên tắc thiết kế thị giác kiếntrúc như thủ pháp cắt lớp, bóp thắt không gian. 

Quảng trường Nhà thờ Đức Bà  6. Hồn nơi chốn là một đặc tính không phải dễ dàng mà một không gian công cộng có được,một thiết kế chưa đủ để biến một không gian thành một nơi chốn. Chỉ ở không gian giao tiếp tạinhững khu vực lịch sử mới có được hồn nơi chốn, là nơi tạo ra hồn nơi chốn trong giao tiếpnhân văn, lưu giữ trong ký ức người dân đô thị. Do đó, phố đi bộ phải bảo tồn và sáng tạo ramột nơi chốn cho di sản đô thị. Lúc này, phố đi bộ sẽ trở thành một đặc trưng di sản nơi chốnsống động của không gian đô thị. Ta có thể vận dụng việc thiết lập các không gian công cộng, phố đi bộ tại Quảng trường Côngxã Paris với kiến trúc Nhà thờ Ðức Bà, Quảng trường Lam Sơn với kiến trúc Nhà Hát Lớn nhằmhồi sinh các giá trị di sản trong khu vực lịch sử đô thị TP.HCM, thật lý tưởng nếu hai quảngtrường này được kết nối bằng tuyến phố đi bộ Ðồng Khởi, nó làm gia tăng và phong phú khônggian giao tiếp khu vực này, đồng thời phù hợp là nơi có giao thương, lễ hội và nghệ thuật đườngphố. Với những tiêu chí để lựa chọn được đề ra ở trên, cộng với tính chất "đường cổ" thuận tiệncho việc bảo tồn như đã phân tích thì chọn đường Ðồng Khởi làm phố đi bộ thí điểm là khả thinhất. 
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Quảng trường Nhà Hát Thành PhốKết luậnViệc xây dựng phố đi bộ tại các khu vực lịch sử là cần thiết nhằm phục vụ người dân đến vuichơi giải trí và hấp dẫn du khách. Bên cạnh đó, để giải quyết những sự bất cập của hệ thốngkhông gian công cộng tại TP.HCM nói chung và nhu cầu phố đi bộ nói riêng thì cần phải đặtthêm những không gian liên kết nhằm hoàn chỉnh hệ thống này và góp phần hồi sinh nhữngkhông gian đô thị lịch sử đang bị lãng quên. Ðể một khu phố bình thường trở thành phố đi bộ cần phải có sự nghiên cứu có hệ thống vànhiều việc làm đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra... Ðây là công trình có tác động đến tất cả các lĩnhvực xã hội từ quy hoạch, bảo tồn, kinh tế, văn hóa đến môi trường, lối sống của người dân. Vìthế phố đi bộ là một mô hình quy hoạch bảo tồn và xây dựng không gian đô thị đặc biệt, đòi hỏinhiều đầu tư và chính sách quyết đoán của chính quyền cũng như nhận thức và ý thức ngườidân, trong đó những mong muốn và cuộc sống cộng đồng dân cư tại chỗ là một yếu tố quyếtđịnh thành bại của dự án. ThS. Cao Anh Tuấn    
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