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ВСТУП
Актуальність дослідження. Мегаполіси світу являють собою арени
цивілізаційних подій, зачатки соціокультурних матриць майбутнього, де
перетинаються економічні, фінансові, культурні, соціально-політичні,
інформаційні потоки. Саме в мегаполісах, в кабінетах їхніх офісів та штабквартир, а інколи й на революційних площах вирішуються долі держав.
Дослідження феномену мегаполісу актуалізується самим життям у всій
різнобарвності

соціальних

проблем

людства.

Брендові

мегаполіси

вміщають на своїх вулицях мільйонний натовп туристів, презентують
єдність історичних часів у пам’ятках та футуристичних спорудах. Великі
міста зрощуються між собою, утворюючи агломерації і натякаючи на
перспективу всепланетарного міста. Реальний світ мегаполісу творить своє
alter ego у віртуальному просторі, об’єднуючи користувачів у єдиний
комунікативний простір Інтернету. Місто здавна входить у мистецькі
твори як фон сюжетів чи як їхній рівноправний учасник. Мегаполіс
загалом є гігантським культурно-цивілізаційним артефактом.
При цьому сотні років поспіль зберігаються соціальні контрасти
великих міст, сусідство палаців і халуп, блиску та зубожіння – кожний
шостий житель планети мешкає у міських трущобах. Разом зі зростанням
міст нарощуються соціальні, економічні, екологічні, політичні й духовні
кризи, велике місто несе великі виклики, і воно ж містить відповіді на них.
Традиції, звички, способи буття городян складають невловиму атмосферу
мегаполісу, його дух, а може, і дух часу.
Буття людини в мегаполісі розгортає міждисциплінарне поле
соціально-філософської й екзистенціально-філософської проблематики. За
кожним вікном багатоповерхівки мешкає людина міста зі своїми
особистими переживаннями, чиє життя постає та набуває змісту в просторі
мегаполісу.

Якщо

спробувати

класифікувати

міських

жителів

за

соціальними ознаками, можна впасти в безглузду нескінченність,

6

перераховуючи професійні, статусні, вікові, гендерні та ін. ознаки.
Різняться між собою способи життя самих мегаполісів у залежності від
їхнього адміністративно-територіального розташування, приналежності
певним державам і функціям у міжнародному розподілі ресурсів і потоків.
Вочевидь не схожі між собою Париж, Шанхай, Делі, Москва, Нью-Йорк,
Київ та десятки інших міст, які проте мають одну назву – мегаполіс.
Імовірно, існує щось за своєю сутністю типове, притаманне жителям будьяких мегаполісів, і щось загальне в бутті великих міст.
Для винайдення цих універсальних маркерів є сенс звернутися до
логіки взаємодії людини і великого міста. Вочевидь така взаємодія може
мати екзистенціальну амплітуду від повного відчуження і навіть
ненависті – до захоплення містом, любові до нього, творення повноти
життя у місті, а разом із тим – творення самого міста. Наявність подібної
динаміки

підводить

до

ідеї

соціокультурної

та

екзистенціальної

багатовимірності міського буття.
Соціально-філософський аналіз феномену мегаполісу актуалізується
українською дійсністю. Наша країна переживає драматичну добу
становлення у сім’ї європейських держав. Через революційні та військові
дії, чисельні граничні ситуації соціальне буття українських міст та їхніх
жителів має особливу напругу. Міська ідентичність стає невід’ємною
складовою національної, державної, європейської ідентичності. Київ,
Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Одеса виступають як окремі суб’єкти
суспільно-історичних подій, що закарбовуються не тільки в пам’яті
кожного українця, а й без перебільшення – закарбовуються в історії.
Співвідношення індивідуального та суспільного, природного та
штучного, специфіка соціального буття у процесі міських практик та
взаємодії міських спільнот, формування громадянського суспільства,
соціальні катаклізми в мегаполісах – нагальні питання фізичного та
духовного

виживання

філософського

людей.

Саме

тому

аналізу феномену мегаполісу,

здійснення

соціально-

виявлення

провідних
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закономірностей масштабного і багатовимірного міського буття є
актуальним завданням, що

складає зміст наукової проблематики,

вирішенню якої присвячене дисертаційне дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми. Ретроспективний аналіз
міських досліджень дозволяє побачити, що вони були присвячені розгляду
міста у дихотомії його демонізації або ідеалізації. Філософська предтеча
осягнення

мегаполісу

–

розмисли

античних

філософів

(Платон,

Аристотель) про керівну роль міста й держави в розвитку людства, про
поліс як «єдність несхожих», де повинні запроваджуватися принципи
суспільного блага. Давньоримське civitas (місто) – основа поняття
цивілізації, апелює до праць Цицерона, де затверджувався ідеал життя
городянина-громадянина, буттєвими маркерами якого були шляхетність,
грамотність, патріотизм. Християнські основи сприйняття міста як «граду
земного», відповідного «граду небесному», детермінували сакральний
дискурс теорії міста (П. Абеляр, Ф. Аквінський, А. Блаженний).
Епохи

Ренесансу

і

Просвітництва

корисні

для

урбаністики

важливими філософськими рефлексіями та соціальними теоріями: це –
міркування про гармонійне та розумне влаштування життя, взаємодію
людських спільнот, про природне і штучне, про владу і панування в бутті
людини (Л. Валла, М. Кузанський, Ж. Ламетрі, Д. Локк, М. Макіавеллі,
М. Монтень). Ф. Бекон та Р. Декарт із їхніми концептами емпіризму та
раціоналізму, ідеєю антитези душі й тіла, визначенням пріоритетів
мислення і критичного сумніву започаткували філософську увагу до
повсякденного досвіду, до наукової і соціальної практики. С. Маромуа,
В. Скамоцці, С. Філарете, Т. Мор і Т. Кампанелла заклали основи міських
утопій

як

прообразів

ідеального

міста.

Саме

у

філософії

доби

Просвітництва зародилася контроверза негативного та позитивного
сприйняття міста: оптимістичний погляд на місто проголошували
Ш. Л. Монтеск’є

і

Г. Гердер,

а

заперечення

міської

цивілізації

висловлював, зокрема, Ж.-Ж. Руссо з його закликом «назад до природи».
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Німецька класична філософія розгорнула діалектичний принцип, який з
часом експлікувався урбаністами в осягнення міста, та задала загальні
антропологічно-аксіологічні

параметри

дослідження

буття

людини

(діалектика Г. В. Ф. Гегеля, моральний імператив І. Канта).
Систематичні дослідження великих міст починаються у ХІХ ст.
разом зі розростанням західноєвропейських мегаполісів та появою
американських міст-гігантів. Соціальний вектор наукового осягнення
мегаполісу має початок в аналітичних працях Ч. Брута про андерклас
Лондону та Ф. Енгельса щодо положення лондонської бідноти.
Класики урбан-соціології та філософії міста заклали основи
розуміння міста як соціального простору і городянина як соціально діючої
особи. М. Вебер визначив сутність міста через щільне сусідство
незнайомців, зайнятість населення несільськогосподарською працею та
охарактеризував місто як втілення суті соціальної організації, виявив його
сталі, історично складені атрибути (площа, ринок, укріплення, храм).
О. Шпенглер довів, що культурна людина – це суто «містобудівна
тварина», а вищі культури є зазвичай міськими. Г. Зіммель показав
диспропорцію індивідуального та суспільного життя у мегаполісі,
парадокси байдужості людей натовпу, пріоритет раціо і грошей у житті
великих міст та водночас виявив феномен «душі міста». Ф. Тьонніс
ілюстрував міськими прикладами свою концепцію суспільства, пояснюючи
дві провідні форми організації суспільного життя – Gemeinschaft
(спільнота) і Gesellschaft (суспільство), виявляючи ментальні й духовні
відмінності міста і сільської місцевості. Принципово важливими для нас є
міркування Е. Дюркгейма в руслі прикладної соціології щодо соціальної
солідарності людей та визначення аномії як наслідку її порушення.
Безпосередньо термін «мегаполіс» ще у XVII ст. використав
Т. Херберт для позначення столичних міст. На початку ХХ ст. соціолог і
містобудівник П. Геддес запропонував синонімічне поняття «світове
місто» та вивів його провідні ознаки – багатолюдність і масовість
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людських контактів. Подачу терміну «мегаполіс» у сучасному розумінні
здійснив у 30-х рр. ХХ ст. соціолог Л. Мамфорд, наголосивши на
багатолюдності та масштабності мегаполісу, в якому він вбачав
соціокультурний феномен.
Основи

систематичного

аналізу

мегаполісів

заклали

також

дослідники школи «Анналів», які розвивали зокрема ідею провідної ролі в
міському житті людини, її стосунків з оточенням (З. Барбу, М. Блок,
Ф. Бродель, Л. Февр, Е. Мейєрсон). Таким чином було відкрито еру
філософії мегаполісу, розпочато дослідження його масштабних соціальних
проблем. Значним здобутком у цій сфері є науково-дослідницька
діяльність американських соціологічних шкіл. Чиказька соціологічна
школа розглядала місто як соціальну лабораторію та відкрила типові
соціально-екзистенціальні

кризи

мешканців

мегаполісу

(самотність,

відчай, девіантна поведінка, суїцидальні настрої), окреслила екологічні
проблеми міст, визначила специфіку соціально-просторової сегрегації
мегаполісу (Е. Берджес, Л. Вірт, Р. Маккензі, Р. Парк, Ф. Фрейзер). Л. Вірт
надав для наукового вжитку поняття урбаністичного способу життя. ЛосАнджелеська та Каліфорнійська соціологічні школи (Б. Беррі, Р. Волкер,
Д. Гордон, М. Девіс, Р. Маккензі, Х. Молох, Д. Кассарда, Д. Портеус,
Е. Соджа, М. Сторпер) представили здобутки соціальної психології та
соціального прогнозування в руслі урбаністики, вивчаючи локальні
спільноти мегаполісу та соціологію андеркласу. Е. Соджа, подібно до
А. Лефевра, презентував просторовий підхід до мегаполісу і затвердив
триалектику міського простору у сполученні фізичного, ментального,
соціального вимірів.
Соціально-філософський підхід до міста в масштабі мегаполісу
охоплює розгляд різнобічних структур міської повсякденності, проблем
соціокультурної взаємодії городян, соціальної нерівності та відчуження,
змін

характеру

натовпу

і

лідерства,

колективної

поведінки

й

відповідальності, віртуалізації життя, формування відкритого суспільства,
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що відображено в працях П. Блока, Ф. Броделя, П. Бурдьє, Р. Беккера,
Л. Едвінсона, М. Коуфорда, Г. Лебона, О. Левіса, Г. Маркузе, Т. Пако,
Т. Парсонса, К. Поппера, Г. Риккерта, Е. Тоффлера та ін. Проблематиці
соціального простору і часу мегаполісу, просторових практик, хронотопів
та елементів міської соціальності присвячені роботи З. Баумана, У. Бека,
П. Бергера, Г. Бехманна, Е. Гідденса, А. Лефевра, Е. Лакло, Н. Лукмана,
Р. Сеннета,

М. де Серто,

Д. Уррі.

Політичний

ракурс

дослідження

мегаполісів пов’язаний із питаннями сутності політики та її технологій у
міському просторі (А. Бадью, Б. Латур, Ж. Рансьєр, Ф. Лаку-Лабарт,
Ш. Муфф). Проблеми мультикультуралізму, особливо гострі для західних
мегаполісів, окреслили у своїх дослідженнях Г. Браун, М. Глейзер,
К. Левінгстон, А. Міллер, О. Руа, А. Шлезінгер.
Осягнення феномену масової комунікації, безпосередньо розвиненої
у мегаполісах, було здійснено в межах німецької комунікативної філософії,
представники

якої

зосередилися

на

повсякденній

комунікативній

практиці – основі творення відкритого суспільства та публічного дискурсу,
обґрунтували необхідність комунікативної толерантності (К.-О. Апель,
Ю. Габермас, В. Хесле). Ідеї щодо кореляції приватного та публічного в
межах суспільного дискурсу, теми міських конфліктів, соціальної
пасивності та активності городян розглядалися в працях X. Арендт,
М. Макклюена, М. Оже, Р. Сеннета, А. Янг. Низкою авторів було
продіагностовано інформаційні явища мегаполісів, зокрема механізми і
вплив інформаційних війн на міське населення (Д. Альбертс, E. Річард,
I. Харлі, Дж. Штейн). Феміністські автори Б. Торне, С. Трьомель-Пльотц,
П. Фішман описали сучасну гендерну комунікацію в мегаполісах як
однозначно дискримінаційну.
На знакових і символічних аспектах мегаполісу зосереджуються
представники семіотики (Р. Барт, У. Еко, Ю. Кристєва, Ф. Солерса,
Ц. Тодорова, Ж. Фай). Осмислення міської архітектури та простору
мегаполісу як сукупного образу розгортали у своїх дослідженнях
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Ч. Дженкс і К. Лінч. Окремо зазначимо звід досліджень, присвячених
розгляду масштабних міських утопій у соціологічних та філософськокультурологічних

аспектах

(З. Бауман,

Л. Мамфорд,

Х. Маравалль,

А. Мортон, А. Фойгт).
Філософсько-антропологічне надбання в осягненні буття людини
мегаполісу важливе визначенням духовності як сутнісної риси людини,
символічної та ексцентричної істоти, розумінням онтологічної структури
людського (тілесне, духовне, душевне), що корелюється з «тілом»,
«душею» і «духом» міста (А. Гелен, Е. Кассірер, Р. Плеснер, М. Шелер).
Відзначимо

філософсько-антропологічний

характер

досліджень

В. Беньяміна, який вивів типологію городян у ставленні їх до міських
просторових практик. Не можна обминути французьких вчених, у працях
яких звучать антропологічні мотиви: ситуаціоністи (Г. Дебор, І. Щеглов)
ініціювали складання ментальних мап мегаполісу на основі переживань і
потреб людей міста, А. Лефевр виявив феномен «виробництва простору»
міськими мешканцями в залежності від їхніх соціально-екзистенціальних
особливостей, П. Вірільо у своїй «дромології» показав значення феномену
швидкості для життя міської людини. Т. Пако розкрив екзистенціальний
зміст ситуаціоністських практик у вимірах сучасності.
Екзистенціальний підхід щодо багатовимірності буття людини міста
апелює до ролі граничних ситуацій у поставанні людської особистості, що
знайшло відображення у характеристиці екзистенціалів буття у Daseinаналізі,

екзистенціальному

Д. Б’юдженталь,

психоаналізі

М. Гайдеггер,

А. Камю,

(Л. Бінсвангер,
С. К’єркегор,

М. Босс,
А. Ленгле,

А. Меркуріо, С. Мадді, Р. Мей, Ж.-П. Сартр, І. Ялом, К. Ясперс). Вельми
актуальною у міських дослідженнях виявилася психоаналітична парадигма
людського буття в її класичних та некласичних стратегіях (Ж. Лакан,
В. Райх, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, К. Г. Юнг та ін.). Соціальнопсихологічні

дослідження

міських

проблем

охоплюють

теми

психологічних механізмів адаптації до міського середовища, розвитку і
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подолання

міських

екзистенціальної

фобій,

фрустрації,

стресів,

емоційного

суїцидальних

настроїв,

випалювання,
психологічних

механізмів ідентичності тощо (І. Баркер, Р. Бек, Г. Брейвелл, Дж. Голд,
А. Кампбелл, С. Мілграм, Х. Штейнбах).
Постмодерністське осягнення мегаполісу представило велике місто
як «суспільство спектаклю», втілення «архітектури нагляду», де домінують
симулякри та утворюється гіперреальність буття, а структурам влади
протистоять гетеротопії (Ж. Бодрійяр, Ф. Гваттарі, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда,
Ч. Дженкс, М. Фуко).
Із другої половини ХХ ст. і особливо на початку ХХІ ст. специфіка
мегаполісів усе частіше опиняється у центрі наукової уваги. З’являються
споріднені терміни для позначення наймасштабніших міст планети з
урахуванням їхніх кількісних характеристик та якості охоплення потоків
фінансів, інформації, послуг тощо: метрополія, мегалополіс, агломерація,
конурбація.

Дослідження

мегаполісів

стають

об’єднують

архітекторів,

містобудівників,

міждисциплінарними,

антропологів,

екологів,

географів, економістів, спеціалістів із семіотики, лінгвістів, брендменеджерів та ін. Загальна сфера урбо-досліджень в західній науці
отримала назви Urban Studio та Urban Theory. Мегаполіси все частіше
сприймаються як самостійні транснаціональні політичні актори та
отримують сталі соціальні індикатори (масштабність простору, невпинний
рух потоків, надмірна масовість, наявність штабів ТНК, розгалужена
система споживання, інтернаціональний характер та ін.), що визначили у
своїх

працях

Ф. Бродель,

М. Кастельс,

В. Кемпен,

Л. Мамфорд,

П. Маркузе, С. Сассен, А. Скотт, Д. Фрідман, Д. Харві. Позитивний погляд
на мегаполіс продемонстровано в ідеї пріоритету творчості для міського
життя у теоріях «креативного класу» (Р. Флоріда) та «креативного міста»
(Ч. Лендрі). Стає очевидним, що урбаністичний образ життя в його
мегавимірі призводить до якісних, інколи стрибкоподібних змін у бутті
людини.
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Необхідно
Інтернет,

відзначити

яка

сприяє

інформативну

консолідації

досліджень,

стає

складовою

мегаполісу.

Онлайн-платформи

та

базу

всесвітньої

поширенню

філософського
ЮНЕСКО

урбаністичних

осягнення

та

мережі

інших

феномену

міжнародних

організацій ведуть моніторинг соціальних явищ у мегаполісах через
віртуальну ієрархію світових міст.
Потужний пласт інтегральних досліджень міста, актуальний для
соціально-філософського
радянських

та

аналізу

російських

мегаполісів,
вчених.

міститься

Відзначимо

у

працях

філософсько-

антропологічний підхід до міста (Б. Марков, О. Тихеєва), урбаністичноархітектурний

(В. Глазичев,

аксіологічний
Ю. Лотман,
М. Хомяков,

(П. Гуревич,
В. Топоров),
В. Ядов),

М. Каган,
П. Драч),

А. Муратов),

семіотичний

соціологічний
психологічний

культурно-

(М. Анциферов,

(І. Савельєва,
(В. Бехтерев,

А. Філіпов,
М. Гальперин,

В. Давидов, Н. Дмитриєвська).
Українська теорія мегаполісу історично сягає у філософські та
соціологічні
можливостей

дослідження
творення

контроверзи

українцями

«село

–

ідентичного

місто»,
міського

в

аналіз

простору

(М. Грушевський, М. Драгоманов, П. Куліш, В. Липинський, І. Франко,
М. Шаповал). Для аналізу буття людини мегаполісу значущими є
напрацювання започаткованої В. Шинкаруком Київської світоглядноантропологічної

школи,

представниками

якої

затверджується

та

розвивається ідея багатовимірності людського буття (Є. Андрос, І. Бичко,
М. Булатов,

В. Загороднюк,

В. Іванов,

Г. Ковадло,

Т. Лютий,

В. Табачковський, Н. Хамітов, Г. Шалашенко та ін.), продовжується та
критично переосмислюється теоретичний досвід таких авторів, як
М. Бердяєв,

А. Гелен,

Е. Кассірер,

Х. Ортега-і-Гассет,

Г. Плеснер,

Т. де Шарден, М. Шелер та ін. Проект метаантропології Н. Хамітова як
філософія буденного, граничного та метаграничного екзистенціальних
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вимірів людського буття дозволяє розглядати людину мегаполісу згідно з її
вольовими інтенціями в екзистенціальній діалектиці буття.
Методологічно значущими для нашої роботи є дослідження ідеології
та влади, духовності як основи життєдіяльності людини у соціумі,
дуалізму духу і тіла та культурних сенсів тілесності в бутті людини,
феномену цінностей та системного підходу в аналізі соціальних явищ
(І. Бойченко,

М. Бойченко,

О. Гомілко,

З. Самчук,

С. Пролеєв,

передумови

осмислення

І. Степаненко та ін.).
Важливі

теоретико-методологічні

соціальних вимірів буття людини в мегаполісі маємо в роботах сучасних
українських науковців у галузях соціальної філософії, філософії освіти,
філософської
В. Ананьїн,

антропології,

філософії

В. Баранівський,

А. Бичко,

А. Єрмоленко,

В. Єрмоленко,

культури

(В. Андрущенко,

В. Вашкевич,

В. Зінченко,

К. Корсак,

Е. Герасимова,
М. Култаєва,

І. Предборська, А. Ярошенко та ін.). Сучасні соціально-філософські
рефлексії стосовно мегаполісу, дослідження його структурування та
можливості набуття специфічної мега-міської ідентичності представили у
своїх працях В. Бєлоусов, В. Вечерський, С. Катаєв, В. Малахов, Л. Малес,
О. Міхеєва, Л. Мачулин, Л. Мруз, О. Мусієздова, О. Сенюра, В. Середа,
Ю. Сорока, І. Прибиткова, К. Фоменко, М. Чернов та ін. Т. Возняк,
М. Карповець та В. Нікітін розгорнули глибокий ретроспективний аналіз
міського

способу

життя.

Ю. Легенький

розкрив

культурну

і

сенсоутворюючу функцію міської архітектури. І. Девтєров увів поняття
«Інтермен» для характеристики городянина, який професійно знається у
Мережі та свідомо використовує її на благо. Київська філія урбаністичних
студій фонду Г. Бьолля під керівництвом С. Шліпченко консолідує сучасні
ідеї урбаністики у періодичних альманахах. Основні законодавчі джерела
дослідження міста знаходимо у Хартії європейських міст та уставних
положеннях Асоціації міст України.
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Аналіз представлених публікацій дозволяє зробити висновок, що
чисельні складові проблем міста отримали ґрунтовну розробку у
філософській літературі, проте спеціального комплексного та цілісного
дослідження мегаполісу як феномену соціального буття людини ще не
здійснювалося.

Це

актуалізує

необхідність

системного

соціально-

філософського вивчення буття людини мегаполісу в інтегративній єдності
його соціальних, культурних та екзистенціальних вимірів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження здійснено в межах науково-дослідницької роботи відділу
соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді
Інституту вищої освіти НАПН України «Вища освіта як подолання
ціннісного

розколу

в

Україні»,

(Державний

реєстраційний

номер

01 12U002215). Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту
вищої освіти НАПН України (протокол 4/12 від 30 квітня 2015 року).
Метою дослідження є розробка і реалізація нового інтегративного
підходу,

який

би

дозволив

концептуально

відтворити

цілісність

соціального буття людини мегаполісу в системній єдності його соціальних,
культурних та екзистенціальних вимірів.
Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних
дослідницьких завдань:
‒ визначити

теоретико-методологічні

засади

дослідження

соціального буття людини мегаполісу;
‒ дослідити мегаполіс як ідею та образ у контексті соціального буття
людини;
‒ проаналізувати головні виклики мегаполісу в соціокультурних та
екзистенціальних аспектах;
‒ визначити соціокультурні та екзистенціальні стратегії та модуси
буття людини мегаполісу;
‒ розкрити соціокультурну та екзистенціальну взаємодію буття
мегаполісу та буття людини мегаполісу;
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‒ дослідити феномен українського мегаполісу.
Об’єкт дослідження – феномен мегаполісу в контексті соціального
буття людини.
Предмет дослідження – соціальні, культурні та екзистенціальні
виміри буття людини мегаполісу в їхньому системному взаємозв’язку і
взаємообумовленості.
Методи дослідження. Провідними в дослідженні стали системний,
комплексний і трансдисциплінарний підходи, які дозволили дослідити
соціальні, культурні та екзистенціальні виміри буття людини мегаполісу в
їхньому системному взаємозв’язку і взаємообумовленості. Концептуально
відтворити цілісність соціального буття людини мегаполісу дозволило
застосування

методів

соціально-філософської

соціально-антропологічної
інтеграції

досліджуваного

інтерпретації
предмету.

та
Для

досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові методи
дослідження (ретроспективний і компаративістський аналіз для визначення
історично складених тенденцій соціального поля урбаністики та виявлення
в них підстав для соціально-філософських узагальнень), діалектичний
метод для аналізу переходу кількісних параметрів у якісні у просторі мегаміста та дослідження протиріч буття людини серед викликів мегаполісу;
холістичний метод та сполучення індуктивного й дедуктивного методів
уможливили аналіз окремих виявів мегаполісу в його цілісності.
У роботі застосовано наскрізну ідею філософії екзистенціалізму та
персоналізму про справжнє та несправжнє в бутті людини, важливими
стали концепти «гранична ситуація» та «екзистенціальна комунікація»
К. Ясперса, що методологічно допомогли осягнути світ переживань
людини мегаполісу в її комунікації із собою та містом. Методологічно
плідними виявилися ідеї витіснення та сублімації класичного психоаналізу
З. Фрейда, учення про архетипи в глибинній психології К. Г. Юнга, аналіз
Е. Фроммом відчуження і любові в контексті критики суспільства
споживання.

Доречними

стали

соціальні

теорії

інтегральності

та
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фрактальності міського середовища, де простір мегаполісу розглядається
як складна, але розумно діюча система, як «вулик» соціальних контактів та
взаємодій

(Ж. Марітен,

Методологічним

К. Уілбер,

стрижнем

Е. Федер,

розгляду

та

М. Хемілтон).

теоретичного

синтезу

екзистенціальних та соціокультурних стратегій людини мегаполісу стала
теорія

А. Тойнбі

про

«виклик-відповідь»

як

основу

розвитку

цивілізаційного шляху мікро- та макросоціумів.
Використання

теоретико-методологічного

метаантропології

Н. Хамітова

екзистенціальної

діалектики

дозволило
людини

потенціалу

дослідити

мегаполісу

закономірності

в

її

буденному,

граничному та метаграничному бутті, а її розвиток у методології
соціальної метаантропології (С. Крилова) дав можливість застосувати ці
підходи

до

соціально-філософської

інтерпретації

специфічного

комунікативного

й

Методологічно

корисними

нашого

для

мегаполісу

мета-особистісного
дослідження

як

феномену.
є

розмисли

Т. Андрущенко про естетичне як соціальний феномен, про розмивання
фундаментальних устоїв людської соціальності в епоху глобалізації та
інформаційної революції. Важливі орієнтири надають дослідження
В. Кушерцем соціокультурних вимірів людського, затвердження ним
домінуючої ролі знання у розвитку суспільства, нагальної необхідності для
сучасної України вільних людей, що продукують ідеї. Аналізуючи велике
місто як засіб впорядкування світу людського буття, є сенс звернутися до
актуальних ідей І. Рижової щодо філософської суті дизайну як культурної
універсалії цивілізації та обґрунтування нею креативного типу особистості,
яка здатна якісно модифікувати світ.
Загальна

методологічна

інтегративною,

заснованою

призма
на

дослідження
застосуванні

виявилася
принципу

взаємодоповнювання надбань соціальної філософії, соціології міста,
філософської антропології, метаантропології, філософії екзистенціалізму,
екзистенціального психоаналізу, постмодерністських підходів. Це дало
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змогу виробити власний методологічний підхід, що отримав назву
«інтегративна соціальна філософія мегаполісу», яка розглядає соціальне
буття людини у колі викликів мегаполісу в буденному, граничному та
метаграничному вимірах буття та вивчає специфіку соціокультурних та
екзистенціальних проявів і комунікативних актів у цих вимірах.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
вперше у вітчизняній соціальній філософії розроблено й застосовано
інноваційну методологічну стратегію дослідження соціального буття
людини мегаполісу, засновану на синтезі соціально-філософського,
метаантропологічного та екзистенціально-комунікативного підходів до
соціокультурних практик людини мегаполісу, і тим самим запроваджено
новий напрям дослідження великих міст – соціальну інтегративну
філософію мегаполісу. Використання нового інтегративного соціальнофілософського підходу дозволило концептуально відтворити цілісність
соціального буття людини мегаполісу в системній єдності його соціальних,
культурних та екзистенціальних виявів із урахуванням викликів-відповідей
цього буття.
У результаті мегаполіс концептуалізовано як соціокультурний
багатовимірний феномен соціальної дійсності (соціальний суб’єкт,
соціальний простір, соціальний процес, соціальний організм, семіотичний
палімпсест),

а

міську

людину

Homo

Urbanus

представлено

у

багатовимірності її буття як провідного соціального суб’єкта сучасності,
який діє у соціокультурному просторі, що максимально уособлює ідею
міста на сьогоднішній день.
Наукова новизна одержаних результатах конкретизується у
таких положеннях.
Уперше:
‒ розкрито глобальні стратегії соціального буття людини мегаполісу
на підставі провідної ролі екзистенціалу пере-живання: ви-живання у місті
(пріоритет задоволення біологічних та матеріальних потреб або духовна
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неспроможність повноцінного міського життя) та в-живання у місто
(пріоритет духовного осягнення міста, набуття міської ідентичності);
‒ виявлено провідні соціальні, культурні та екзистенціальні модуси
буття людини мегаполісу, детерміновані культом споживання (тип
Обивателя), пошуком свого місця у місті (тип Шукача), всебічним
творенням міста і відносин в ньому (тип Творця), що у свою чергу
відображає буденний, граничний та метаграничний виміри буття,
осмислено екзистенціально амбівалентні типи городян (Маргінал, Бродяга,
Фланер, Воїн, Господар, Лідер);
‒ виокремлено два типи соціальних викликів мегаполісу: виклики,
пов’язані із соціальними колізіями у місті (контраст бідності і багатства,
криза

міського

управління,

безробіття,

злочинність,

демографічні

перекоси, мультикультуральні конфлікти, тероризм) та виклики, зумовлені
урбаністичною

специфікою

великого

міста

(просторова

експансія,

сенсорна атака, інтенсивний темпоритм, техногенні та природні загрози,
інформаційний бум). Показано, що людина мегаполісу «відповідає» на
виклики згідно своєму екзистенціальному вибору, демонструючи аномію,
відчуження, споживацький егоїзм чи соціальну активність, любов до міста
і відповідальність за нього;
‒ інтегративно розкрито закономірність розвитку ідеї міста у
людському бутті від «Urban Oasis» до «Smart City» та її розгортання у
просторі

мегаполісу,

спричинене

прагненням

до

«ідеалу

життя»,

обґрунтовано доцільність розрізнення у проблемному полі соціальнофілософської урбаністики п’яти провідних образів мегаполісу: містоартефакт

(відображення

образу

міста

у

мистецтві),

місто-бренд

(комерційний імідж міста), місто-симулякр (сприйняття міста як суто
статусного атрибуту), місто-особистість (олюднений образ мегаполісу у
сукупності його «тіла», «душі» і «духу»), віртуальний мегаполіс (образ
міста у віртуальному просторі);
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‒ систематизовано

соціокультурні

та

екзистенціальні

способи

осягнення простору мегаполісу людиною міста: інтервенція (деструктивне
вторгнення у простір), пристосування (буденна редукція простору до
внутрішніх міграцій), засвоєння (ментальне зонування і дроблення
простору на фрактали), подолання (яскраво виражено у соціальних
практиках субкультур), креативна трансформація (ревіталізація міста);
‒ визначено інноваційну специфіку натовпу мегаполісу в його
здатності перетворюватися у «розумний» і «мудрий» натовп та потенціал
симбіозу

натовпу

і

публіки

(поп-фани,

спортивні

уболівальники,

тусовщики, коучинг-аудиторії, публіка масових видовищ);
‒ виявлено темпоральні особливості мегаполісу (режим Non Stop,
цейтнот,

інтенсивний

темпоритм)

та

визначено

соціокультурні

й

екзистенціальні стратегії людини від «вбивства часу» і гаяння часу до
свідомого тайм-менеджменту, вироблення міської мобільності;
‒ інтегративно

винайдено

такі

соціальні

парадокси, як профанацію сакрального

та

екзистенціальні

(десакраліазція, формальне

виконання ритуалів) та сакралізацію профанного (культова атрибутивність
поп-культури та об’єктів споживання), публічну приватність (парадокс
«автономії» користувачів телекомунікаційних систем в оточенні натовпу)
та приватну публічність (глибинне індивідуальне переживання публічних
подій завдяки онлайн-режиму);
‒ розкрито соціокультурну та екзистенціальну взаємодію буття
мегаполісу та буття людини мегаполісу: людина є «продуктом» міського
середовища і водночас його творцем. Обґрунтовано, що Homo Urbanus
саме як тип Творця втілює ідеал міської людини, якій притаманні соціальні
маркери:

інтегральність

натури,

міська

метріопатія,

креативність,

соціальна активність, сенсорна селекція, творення ментальних мап і
фракталізація міського простору, організація «розумного» натовпу і
дискурсу полілогу, здатність бути Інтерменом, виявляти волю до
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безмежності, олюднювати мегаполіс та набувати повноцінної міської
ідентичності;
‒ винайдено соціальні проблеми українських мегаполісів на підставі
інтегративного

аналізу

специфіки:

пріоритет

соціальних

практик,

їхньої
ринку,

соціокультурної
маргінальність,

екологічний

колапс,

та

екзистенціальної

імітаційність

еклектика

деяких

архітектоніки,

збідніння населення при агресивній системі корупції, перманентна криза
міської влади, меншовартісний космополітизм городян, але й любов до
природи, гостинність, висока культура креативних мікроспільнот;
‒ показано, що революція у мегаполісі демонструє феномен
«повернення полісу» (площа міста стає центром пасіонарності, відновлює
сакральну роль храму та міських укріплень), породжує нові типи городян у
специфіці їхніх соціальних ролей, задає інноваційний комунікативний код
мешканців українських міст для набуття їхньої соціальної ідентифікації
(метафори

«Майдан»,

Гідності»,

«Небесна

«Автомайдан»,
Сотня»,

«Антимайдан»,

«Волонтер»,

«Революція

«Біженець»,

«Кіборг»,

«Тітушка», «Ватник» тощо), розгортає унікальний історичний «текст»
міста.
Удосконалено:
‒ уявлення про те, що мегаполіс робить городянина заручником
штучних систем життєзабезпечення, визначено, що це зумовлює унікальну
роль людського фактору, у зв’язку з чим найважливішу роль набуває
екзистенціал відповідальності;
‒ сприйняття мегаполісу як медіаполісу та інформаційного міста, де
розгортається масштабний полілог, який в умовах інформаційного буму
потребує розвитку критичного мислення і толерантної комунікації.
Набуло подальшого розвитку:
‒ ідеї розгляду мегаполісу як простору максимальних можливостей
для знайомства чоловіків та жінок, творення любовних стосунків і
поширення

«гендерлекту»

(толерантного

гендерного

спілкування).
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Показано, що «технологізм» цих процесів у великих містах несе загрозу
штучності і надмірної гламурності; разом з тим автономія багатьох
мешканців мегаполісу і слабкий соціальний контроль уможливлюють
нарощення гендерної конфліктності. На противагу цьому усвідомлення
цінності любові-цілісності зумовлює творення гармонійних стосунків, де
присутнє пізнання міста, його зонування на кшталт «місць закоханих»;
‒ наукові спостереження за кардинальними змінами соціальної
реальності українських мегаполісів. Показано, що Київ, Харків, Одеса,
Дніпропетровськ, Донецьк набули особливого соціально-історичного
значення як потужні політичні гравці, суб’єкти соціальних процесів на
рівні держави та на міжнародному рівні, нагально потребують діалогу
заради миру і цілісності країни та соціокультурного ребрендингу з метою
збереження

своєї

історичної

спадщини,

набуття

нових

смислів,

відповідних до європейського вибору країни.
Теоретичне та практичне значення одержаних результатів
полягає у розробці цілісної соціально-філософської концепції буття
людини мегаполісу в його соціокультурних та екзистенціальних аспектах
на основі розробленого авторського підходу – інтегративної соціальної
філософії мегаполісу, що відкриває можливості розгортання нового
напряму в галузі соціальної філософії. Результати дослідження можуть
бути використані при розробці стратегій розвитку міст, міської культури,
формування

громадянського

суспільства

та

інститутів

соціального

партнерства й соціальної відповідальності в Україні.
Теоретичні положення, висновки та методологічні напрацювання,
отримані в процесі дослідження, особливо підхід інтегративної соціальної
філософії мегаполісу можуть бути застосовані при аналізі низки проблем у
галузях соціальної філософії, філософської антропології, філософії
культури, філософії освіти, етики, естетики, а також у навчальному процесі
при викладанні курсів та спецкурсів із гуманітарних і соціальних
дисциплін.
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Особистий внесок здобувача. Висновки й основні положення
дисертаційного

дослідження

виконані

дисертантом

самостійно.

У

публікації за номером 5 дисертанту належить 0,35 д. а. у частині, яка
стосується специфіки дискурсу полілогу в просторі міста та у медіапросторі.
Апробація

результатів

дослідження.

Основні

теоретико-

методологічні положення дисертаційного дослідження доповідалися та
обговорювалися на низці методологічних семінарів, міжнародних та
всеукраїнських науково-практичних і науково-теоретичних конференцій та
семінарів, зокрема: методологічному семінарі «Філософія, екзистенція,
комунікація»
(м. Київ,

Інституту

2007–2015),

філософії

ім. Г. С. Сковороди

методичних

семінарах

НАН України

кафедри

філософії

НТУУ «КПІ» (м. Київ, 2007–2015), Міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні проблеми управління» (м. Київ, 2007), Міжнародній
науково-практичній конференції «Творчість як здійснення блага через
істину у красі» (м. Київ, 2009), Міжнародній

науково-практичній

конференції «Сучасні проблеми управління» (м. Київ, 2009), Міжнародній
науково-практичній

конференції

«Сучасні

проблеми

управління:

перспективні ідеї та технології» (м. Київ, 2011), Міжнародній науковопрактичній

конференції

«Екзистенціальні

виміри

філософсько-

антропологічного пізнання: творча спадщина В. І. Шинкарука» (м. Київ,
2011), Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасного
суспільства в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 2013),
філософсько-антропологічних

читаннях

«Сучасне

філософсько-

антропологічне знання як відповідь на виклики сьогодення» (м. Київ,
2013), Міжнародній науково-практичній конференції «Творчість як спосіб
буття

свободи»

(м. Київ,

2013),

Міжнародній

науково-практичній

конференції «Великі війни, великі трансформації» (м. Київ, 2014),
міждисциплінарному

науково-дослідному

семінарі

«Місто-як-текст:

людина в інтер’єрі міста» (м. Київ, 2015), Міжнародній науково-
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практичній конференції «Філософія людини як шлях гуманізму та гідності
у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології та
метаантропології»

(м. Київ,

2015),

Фестивалі

міських

проектів

за

підтримки київського міського голови В. Кличка «PROмісто» (м. Київ,
2015).
Публікації. Основні ідеї та результати дослідження викладено у
32 публікаціях, із них: 1 – одноосібна монографія, 21 стаття – у наукових
фахових виданнях із філософських наук, 5 статей – у закордонних
наукових виданнях, 10 – в інших наукових виданнях.
Кандидатська дисертація на тему «Екзистенційні виміри риторики»
була захищена у 2006 році. Матеріали кандидатської дисертації у тексті
докторської не використовуються.
Структура дисертації. Мета, завдання і логіка дослідження
визначили зміст і структуру роботи, яка складається зі вступу, шести
розділів, що включають 22 підрозділи, висновків та списку використаних
джерел (500 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 451 сторінку,
із них основна частина дисертації – 380 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ БУТТЯ ЛЮДИНИ В МЕГАПОЛІСІ

1.1.

Буття

проблема:

людини

осмислення

мегаполісу
евристичного

як

соціально-філософська

потенціалу

урбаністики,

антропології міста та соціології міста
Мегаполіс

–

масштабний

соціальний

організм.

Соціально-

філософський дискурс його дослідження передбачає звернення до проблем
міських спільнот та індивідів, особливостей поведінки натовпу, творення
громадянського суспільства, публічного простору, комунікації громадян,
уявлень про ідеальне влаштування суспільного життя тощо. Заявлена
проблематика актуалізує розмисли Платона і Аристотеля про державу і
поліс, теорію відчуження, комунікативну парадигму (Ю. Габермас), ідеї
«одномірної

людини»

(Г. Маркузе)

теорію

масового

суспільства

(Ортега-І-Гассет) і багато інших соціально-філософських аспектів, які
більш докладно будуть представлені у наступних розділах роботи.
На початку міркувань про надбання урбаністичних досліджень
необхідно

уточнити

базові

терміни теми.

Урбаністика

історично

визначається як розділ економічної географії, проте поступово під цим
поняттям вбачають більш широке коло значень – інтегральну сукупність
теоретичних досліджень міста та практики містобудування. У наш час
сфера урбаністичних досліджень на Заході традиційно називається urban
studies або urban theory. Урбаністика всебічно вивчає процеси урбанізації.
У свою чергу урбанізація тлумачиться як «історичний процес підвищення
ролі міст у розвитку суспільства, що охоплює соціально-професійну,
демографічну структуру населення, його спосіб життя, культуру,
розміщення продуктивних сил, розселення та справляє значний вплив на
розвиток різних соціально-економічних формацій і держав» [167, с. 72–73].
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Історія урбанізації налічує декілька етапів. Локальний етап, зумовлений
промисловими революціями, з ХVІІІ ст. до початку ХХ ст., збільшив
міське населення у 70 разів. Планетарний етап, пов’язаний із бурхливим
розвитком імперіалізму і вивозом капіталу з 1900 по 50-і рр. ХХ ст.,
породив інтенсивне зростання мегаполісів. Глобальний етап урбанізації з
другої половини ХХ ст. до наших днів відзначено зрощенням мегаполісів у
більш масштабні конгломерати (агломерації) та вибудовуванням ієрархії
мегаполісів у залежності від їхньої ролі у міжнародних процесах, наявності
в них штаб-квартир ТНК та розгалуженої системи послуг.
Темпи урбанізації мають яскраву статистику. У 1800 році кількість
міських жителів на планеті складала 5 % від загальної кількості населення,
а у 1965 р. – 32 %. Наприкінці ХХ ст. в Японії показник урбанізації
досягнув 81 %, у Великобританії – 76 %, в Ізраїлі – 89 %, у США – 85 %, у
Німеччині – 91 %. У деяких регіонах планети кількість міського населення
наближається до максимальної позначки у 100 %. Урбанізація ХХ –
початку ХХІ ст. відзначена зростанням міст-мільйонників. Найбільші міста
світу – Токіо (19 млн.), Нью-Йорк (16 млн. із передмістями), Мехіко
(близько 10 млн.), Москва (9 млн.). У 2000-му році у кількох десятках
великих міст вже проживала п’ята частина усіх жителів планети.
Традиційно великі міста називають мегаполісами, проте останніми
десятиліттями у зв’язку з подальшим їхнім нарощуванням та зрощуванням
між собою використовують поняття конурбації, агломерації, мегалополісу
та ін. 1/4 жителів США зосереджена у Північно-Східному мегалополісі,
який простягається на 1200 км уздовж узбережжя Атлантики. 800 км
займає мегалополіс «Босваш», який обʼєднує 40 агломерацій чисельністю
більше 50 млн. осіб, зокрема Нью-Йорк, Філадельфію, Балтимор.
Доповнюють список мегалополісів «Токайдо» (Токіо – Осака) – 66 млн.
осіб, «Чиппітс» (Чикаго – Піттсбург) – 35 млн. осіб, «Англійський»
(Лондон – Ліверпуль) – 30 млн. осіб, «Сан-Сан» (Сан-Дієго – СанФранциско) – 20 млн. осіб та ін.
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Неухильно

урбанізується

Україна.

Відсоток

міських

жителів

становить біля 69 %. 454 населених пункти мають офіційний статус міста.
Відповідно до даних всеукраїнського перепису населення, у грудні 2001 р.
в Україні було 100 міст із кількістю населення, яке перевищує 50 тис. осіб.
Пʼять з них мають статус мільйонерів, тобто у них проживає більше
мільйона

осіб:

Київ

(2,6 млн.

мешканців),

Харків

(1,47

млн.),

Дніпропетровськ (1,064 млн.), Одеса (1,029 млн.), Донецьк (1,016 млн.).
Ще чотири – із населенням від 500 тис. до 1 млн. осіб (Запоріжжя
(814 тис.), Львів (732 тис.), Кривий Ріг (667 тис.), Миколаїв (514 тис.)), а в
37 містах проживає від 100 до 500 тис. осіб. Половина городян мешкають в
агломераціях, яких в Україні 20. Серед них найбільші – Київська,
Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська із загальною
кількістю населення понад 12 млн. осіб, великі (Криворізька, Горлівська,
Луганська, Краматорська, Маріупільська, Стахановська), де проживають
понад 5 млн. осіб, та малі (Сімферопольська, Миколаївська, Херсонська,
Краснолуцька, Кременчуцька, Лисичанська, Нікопольська, Торезька) – із
населенням понад 4 млн. осіб.
Майже усі урбаністи погоджуються з тим, що зростання міст сприяє
виробленню специфічного способу життя, який набуває сталих ознак.
Урбанізм як образ життя оцінюється як провідний фактор сучасної
цивілізації. Л. Вірт вважав його набагато важливішим явищем для долі
людства, ніж індустріалізація чи капіталізм, оскільки саме розвиток міст,
на

його

думку,

докорінно

змінює

природний

стан

суспільства,

трансформує кожного міського жителя. Вчений вивів обов’язкові
константи урбанізму: велику кількість населення, його щільність,
різнорідність мешканців і соціальних груп та визначив екзистенціально
позначені риси міського способу життя: суперництво домінує над
співробітництвом,

поверхневість

–

над

глибиною

спілкування,

мобільність – над тісними зв’язками, байдужість – над співстражданням, і
усе це призводить загалом до безособистісності міста [77]. Л. Вірт
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відстоює думку, що вплив міського життя виходить за межі безпосередньо
простору міст, оформлює зрештою увесь цивілізаційний процес. Тому і
поняття міста переступає територіально-географічні рамки. Помітно, що у
характеристиці урбаністичного способу життя вчений звертається перш за
все до негативних явищ. Він відзначає загальний «шизоїдний характер
міської особистості», пов’язуючи це з тим, що люди лише частково
співвідносяться одне з одним, наче розщепляють власну особистість.
Спілкування городян, за думкою Л. Вірта, переважно утилітарне й
швидкоплинне,

що

тлумачиться

як

вимушений

«захисний

шар».

Підкреслюється парадокс конкурентності міської атмосфери, в якій
перемагає щось унікальне й ексцентричне, хоча мегаполіс виявляє
водночас свій нівелюючий характер, який здатний руйнувати унікальність
людини. Нівелювання призводить до деперсоналізації городян. Л. Вірт
помічає також, що у великому місті відбувається знецінення родинних та
дружніх зв’язків, падіння ролі дому як центру сімейного життя.
Зазначається, що міста не «виробляють», а «споживають» людей. Це у
свою чергу нарощує особистісну дезорганізацію, призводить до душевних
травм,

девіантної

поведінки

аж

до

суїцидів

[77,

с. 93–118].

Парадоксальним є факт, зазначений колегами Л. Вірта щодо його власного
образу

життя:

«Люїс

навів

усі

можливі

аргументи

на

користь

безособистісності людини у місті, а сам мешкав із цілим кланом своїх
родичів і друзів на самій що не є особистісній основі» [451]. Дійсно,
негативний вплив мегаполісу часто цікавив дослідників набагато більше,
ніж його конструктивні можливості. Проте треба враховувати епоху, в якій
зароджувалася соціологія міста: це – часи світових війн, революцій,
різкого розшарування суспільства і зміни наукових парадигм. Вже
наприкінці ХХ століття з підвищенням якості життя у містах розвинених
країн та із розвитком інформаційних технологій з’являються праці,
оптимістично скеровані на майбутнє міст. Але до цих пір зберігається
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традиція міських досліджень у двох протилежних напрямках: демонізації
міста чи його ідеалізації.
Ідея міста як ідеалу помешкання, як фону чи навіть як головного
«героя» життя пронизує історію зодчества, літератури, кіно, живопису,
наукових розвідок. Ще у філософії доби Просвітництва ми знаходимо
оптимістичний погляд на місто у Ш. Л. Монтеск’є і Г. Гердера та повне
заперечення міської цивілізації Ж. Ж. Руссо з його закликом «назад, до
природи». Сьогодні ж багато людей не уявляють свого життя поза містом,
а певна кількість городян, навпаки, намагається назавжди покинути місто.
Наразі

актуальним

науковим

завданням

є

спроба

обʼєктивної

характеристики міського способу життя з урахуванням негативних і
позитивних факторів.
Відзначимо

ще

декілька

понять

у

контексті

теми.

Під

рурурбанізацією розуміється поширення міських форм життя та умов
життя на сільські поселення, під субурбанізацією – «процес росту і
розвитку приміської зони великих міст, у результаті чого відбувається
формування міських агломерацій і зрощення мегаполісів» [281]. Хибною
урбанізацією називають зростання міст за рахунок сільських емігрантів, які
втім не отримують гідної роботи і житла у місті, а залишаються не
адаптованими до міста маргіналами. Очевидно, що в таких умовах люди,
які приїхали у місто, переживають глибоку кризу, адже вимушені боротися
за

елементарне

виживання.

Антитезою

урбанізації

виступає

дезурбанізація – відтік міських мешканців, розселення за межами міста. У
великих містах іноді фіксують т. зв. «ефект бублику»: середина міста,
заповнена

будівлями

і

транспортом,

екологічно

і

психологічно

перенавантажена, використовується суто у ділових справах, а поза
роботою залишається майже порожньою для постійного проживання.
Отже, розуміємо під урбанізацією процес розростання міст та
зосередження людей у містах, поширення міського способу життя та
підвищення ролі міст у глобальних процесах. Урбаністичний образ чи
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спосіб життя будемо розглядати як сукупність життєвих стратегій людини,
вироблених саме в умовах великого міста. Процеси субурбанізації,
дезурбанізації, рурурбанізації та хибної урбанізації враховуватимуться у
зверненні до повсякденності мегаполісу.
Складовою

урбаністики

є

антропологія

міста,

яка

зазвичай

використовується для сукупної назви урбаністичних досліджень в урочищі
загальної теорії міста, спрямованих на вивчення безпосередньо людського
буття у місті, переживань людиною світу міста, формування людських
типів, моделей поведінки. Суто антропологічні дослідження міста
представлені переважно працями американських вчених-антропологів. З
1972 року у США видається журнал «Міська антропологія» («Antropology
and studies of cultural sistems and world economic development»). Вивчається
специфіка життя містян різних верств і статку, мешканців трущоб,
етнічних анклавів, окраїн, сегрегованих спільнот. Антрополог Х. Ліндов
зосереджується на темі провінційної американської культури [459],
У. Уорнер у циклі досліджень «Янки-сіті» розглядає звичаї, вірування, ідеї
та ритуали американського населення мегаполісів [499]. На науковопрактичних конференціях Інституту етнології та антропології РАН
«Антропологія міста» озвучуюються проблеми візуальної антропології,
специфіка

внутрішньоміських

«Маргінальна

антропологія»

спільнот.

Актуально

С. П. Гуріна.

Автор

звучить

книга

розглядає

суто

екзистенціальні феномени буття людей міста, як-то гру, міфологізацію,
свято, мандрівку у якості маргінальних – у тому сенсі, що вони виходять за
межі буденного життя [108]. З розвитком кіномистецтва розгортається
візуальна антропологія, яка звертається до візуально-антропологічних
текстів кіно, візуальних мистецтв і міста як сукупності візуальних текстів
[7].
Історія урбаністики має давню теоретико-практичну ретроспекцію.
Платон описував модель ідеального міста, Аристотель розраховував
оптимальні параметри полісу, а діяч доби Відродження Антоніо Філареті
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міркував про ефективне планування вулиць і каналів заради зручності
мешканців. Практику міського планування було прискіпливо втілено у
будівництві Петербурга та Вашингтона. Продуманою інфраструктурою
відрізнялася реконструкція Парижа за часів Наполеона ІІІ. У ХІХ столітті
з’явилися

перші

«Розширення

міст

ґрунтовні
в

дослідження

технічному,

щодо

містобудування:

будівельно-поліцейському

і

господарському відношеннях» Рейнгарда Баумайстера [407], «Художні
основи містобудування» Камілло Зітте «Теорія міської дорожньої мережі»
Ільдефонса Серда [415]. У витоках урбаністики – розмисли Ф. Енгельса
про положення лондонської бідноти як особливої категорії людей, що
перебуває на тваринному рівні виживання у великому місті [211,
с. 231–519]. Серед дослідників міста, які всебічно висвітлювали аспекти
міської антропології, слід відзначити класиків урбаністики: М. Вебера,
Е. Дюркгейма, Ґ. Зіммеля, Л. Мамфорда, М. Мосса. В їхніх творах вперше
розгорнуто дослідження драматизму міського життя, показано його
контроверзи. Культуру міської повсякденності, феномени особливої
тілесності й чуттєвості міських мешканців у руслі історичної антропології
аналізували Ф. Ар’єс, М. Блок, Ф. Бродель, А. Лефевр.
М. Вебер визначав місто як селище, що складається із щільно
розташованих будинків і яке настільки велике, що в ньому відсутнє
специфічне для родинних суспільств особисте знайомство людей один з
одним; у відчуженні він вбачав джерело інших міських колізій [69, с. 309].
Також вчений позначив історично складені та обов’язкові, на його думку,
атрибути міста (храм, ринок, площа, військове укріплення), розробив
типологію міст (міста виробників і споживачів, сільськогосподарські міста,
політичні, економічні, гарнізонні), на великому історичному матеріалі
показав розвиток міст у контексті міського права та співвідношень
соціальних станів [69, с. 5]. Аналізуючи специфіку європейських міст,
Вебер звертається до екзистенціальних мотивів, прояснюючи крилатий
вираз «міське повітря несе свободу» і показуючи, як соціальне
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розшарування призводить людей міста до вибору стратегій співіснування:
ворожби або співробітництва [69, с. 333].
Е. Гідденс розгорнув аналіз людського буття у місті на великому
історико-філософському та соціологічному матеріалі, показуючи як міська
«локальність» співвідноситься з соціально-комунікативними намірами
людини [90, с. 8]. Г. Зіммель, називаючи великі міста метрополіями,
розкрив вплив економіки та раціоналізації міського життя на зміни
ціннісних орієнтацій людини, виникнення анонімної свободи, відчуження,
руйнації соціальних зв’язків, поширення нервових розладів [138, с. 23–24].
Він вказував на провідне протиріччя міського буття – протиріччя між
особистістю і суспільно-технічним змістом міської цивілізації. Цю тезу
називають «урівнянням Зіммеля»: «найглибші проблеми сучасного життя
витікають з прагнень індивідуума зберегти свою самостійність та
самобутність попри вплив з боку суспільства, історичної традиції,
зовнішньої культури й техніки життя» [138, с. 23–34]. Ми вбачаємо
екзистенціальні акценти у розмислах Зіммеля щодо засобів соціалізації
людини: «...люди створюють форми, переслідуючи пристрасть, інтерес,
мету, схильність, психічний стан, рух» [138, с. 30]. Людина великого міста
вимушена вдосконалювати свій розсуд заради виживання у місті, її
душевна організація, на думку вченого, має суто інтелектуальний характер
на відміну від людини маленького міста, в якій переважає чуттєвість.
Провідним чинником міської раціональності Зіммель називав гроші, які
потребують практичності і точності, підвищують «продажність речей».
Речі знецінюються грошовим еквівалентом, а це призводить до знецінення
усього об’єктивного світу і неминуче знецінює особистість та її оточення.
У зв’язку з цим фіксуються такі риси міського образу життя, як
байдужість, замкненість, взаємна відчуженість. При цьому зазначені
відчуженість й вимушена соціальна дистанція людей складають зворотний
бік особистісної свободи у місті [138].
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Про «світове місто» чимало міркував О. Шпенглер. Сукупність
декількох світових міст він представляв як провідний структурний елемент
цивілізації, що «всмоктує в себе увесь зміст історії». Світове місто – це
начебто точка концентрації життя усіх країн, а те, що опиняється за
лаштунками світових міст, поволі стає провінцією світу. Сучасну людину
Шпенглер називає «містобудівною твариною», у місті він вбачає
прафеномен людського існування, а культуру тлумачить як суто міське
творення. Всесвітня історія – це історія міської людини. Мешканця
великого міста вчений визначає як нового кочівника, інтелектуального,
безрідного й духовно вільного. Цей кочівник вже не може жити без міста, і
будь-яке велике місто може стати для нього рідним на відміну від села, яке
завжди залишиться чужиною. Міська людина, навіть якщо мріє про спокій
і відхід від цивілізації у морі або в горах, все одно несе своє місто з собою
[383, с. 164].
Фундаментальні

дослідження

міста

започаткували

соціологи

Чиказької школи: Л. Мамфорд [467], Д. Г. Мід [220], Р. Парк [244], уже
згадуваний нами Л. Вірт [77]. В їхніх працях знаходимо міркування про
такі екзистенціально забарвлені аспекти буття людини у великому місті, як
відчуження, насильство, ксенофобія, суциїдальність, інформаційна атака
маскультури. Загалом виділяють три основних напрямки соціології міста.
«Перший напрям охоплює такі питання як специфіка урбанізації в різних
соціальних умовах, взаємозвʼязок урбанізації та індустріалізації, проблеми
управління, соціального прогнозування і планування міста. Другий напрям
виявляє своїм предметом дослідження внутрішньої структури міста,
вивчення

у

професійної

цьому

звʼязку

структури

соціально-демографічної

міста,

особливостей

та

соціально-

функціонування

його

соціальних інститутів, міського способу життя та міської культури. Третій
напрям соціологічного дослідження міста передбачає аналіз закономірних
змін у розвитку і функціонуванні міста, звертає увагу на його соціальну
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інфраструктуру (різні форми побутового, соціального і культурного
обслуговування)» [281, с. 555].
Зупинимося докладніше на деяких важливих здобутках вченихсоціологів, актуальних для нашої роботи. Увага чиказьких соціологів
зосереджувалася на сутнісних рисах буття людини мегаполісу в сукупності
різнобічних проявів людського. Засадничими підходами досліджень були
еволюціонізм та натуралізм, в яких звучали екзистенціальні мотиви.
Р. Парк, зокрема, сприймав місто як полігон «біотичної боротьби» –
змагання містян за простір. Не дивлячись на відому тенденцію в житті
американців періодично змінювати місця проживання й роботи, соціологи
виявили єдність індивідуального буття людини та місця помешкання, їхній
певним чином фатальний взаємовплив через концентричні зони міста та
природні ареали. Городяни творять міський простір і водночас самі ж
виступають

його

«продуктом».

Зазначена

сегрегація

простору

віддзеркалює людську сегрегацію, пронизану екзистенціалом конфлікту.
Тривога, страх, турбота – звичні душевні стани у бутті жителів мегаполісу.
Р. Парк

справедливо

зазначає,

що

ці

переживання

підсилюються

маніпулятивним впливом ЗМІ великого міста та масовою літературою, що
продукує тільки ілюзії безтурботного життя [245]. За Е. Берджесом, 5 зон
міста (центральний діловий район, перероблена транзитна зона, зона
будинків вільних робітників, зона покращеного комфорту та зона
пересічного руху) утворюють такі міські мікросвіти, що торкаються одне
одного, але ніколи не перетинаються, тому більшість мешканців
мегаполісу приречені на відчуження від сукупного міста, виявляють поділ
оточення на «своїх» і «чужих», відчувають перманентну ворожість і
тривогу [412, с. 47–62].
Американські соціологи чи не перші проартикулювали наявність
ментальних мап міста. Квартали богеми вони називали містами башт,
квартали заміжніх мешканців – світом мебльованих кімнат, а також
виділяли «темні зони» – улюблені місця шизофреників та гангстерів. Як ми
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вже писали, можна помітити, що більшість досліджень пов’язано із
деструктивним впливом великого міста на людину, його загрозами. Так,
Майкл Девіс у роботі «Екологія страху» зазначає факт «нульової
толерантності»

у

містах,

де

процвітає

злочинність,

наркоманія,

проституція, збільшується кількість охоронців та в’язниць, а рівень
демократичних настроїв неухильно знижується [420]. Описуються «мертві
зони» міста та взагалі – перспектива «смерті міст». Це знайшло
відображення і в американській (голівудській) культурі, зокрема у стилі
кінематографічного «нуар», де мегаполіси виступали або депресивним
фоном подій, або головними об’єктами есхатологічних сюжетів.
Соціологія міста у своїй історії неодноразово перегукувалася з
марксизмом у контексті критики капіталізму та із постмодернізмом у
пошуках сутнісних рис буття мегаполісу. Європейський дослідник Вальтер
Бенʼямін, який багато років знаходився під впливом марксистських ідей,
одним з перших розробив типологію городян мегаполісу, спричинену
соціальною нерівністю та життєвими намаганнями: Фланер, Гуляка.
Буржуа, Старець, Покупець тощо [34]. Бенʼяміна можна з повним правом
назвати одним із засновників візуальної антропології міста, адже вчений
аналізував переживання людини у залежності від бажання візуального
задоволення міським простором чи від прагнення «загубитися у натовпі»,
«розтанути»,

звільнитися

від

душевного

тягаря

через

подолання

самотності. Це поволі викликає аналогію з «Людиною натовпу» Едгара По,
де герой сюжету саме так, блукаючи колом міського натовпу, намагається
позбавитися душевного болю.
Більшість досліджень у соціологічній площині стосувалися міського
простору. Анрі Лефевр сприймав велике місто і життя в ньому як суцільне
«виробництво

простору»,

«спаталізацію»

(від

фр.

spatalisation

–

«просторування»). Він вважав, що саме через «просторові практики» в
антропогенних умовах міста люди осягають і творять своє середовище,
реалізують «право на місто» [186, с. 27–29]. У розмислах Лефевра
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присутній деякий езотеричний компонент, адже місто в його сприйнятті –
«споживач людської та матеріальної енергії», «вогнище» [458, с. 85].
Вчений зазначає, що уява людей мегаполісу підкорюється хибним
потребам, спродукованим комерціалізацією життя. У місті, «напханому
товарами, грошима і машинами, відбувається псування живого простору.
Головними

факторами

стають

тільки

функціональні:

швидкість,

охопленість, зручність» [458, с. 113]. Визначається факт зіткнення міських
просторів. Кожен городянин свій міський простір вибудовує як цілісність,
а сукупність міських просторів стає основою загальної соціальної
організації міста. Окрім того, Лефевру належить досить раритетний
фактаж міської ритміки. Роздивляючись з паризького вікна потоки машин і
людей, відчуваючи суміш шумів та ароматів, дослідник пише: «До цього
невблаганного ритму, що ледь стихає до ночі, долучаються інші, менш
інтенсивні, уповільнені ритми: виходять до школи діти, лунають окремі
пронизливі вигуки – ознаки ранку, що наступив» [458, с. 115]. Е. Амін і
Н. Тріфт зазначають, що Лефевр вбачав у ритмі міста не тільки те, що
люди бачать і відчувають, а й багато інших речей (наприклад, правила
дорожнього руху, графіки роботи магазинів чи шкіл)» [9, с. 399]. Простір
міста постає у Лефевра як тріада фізичного, соціального та ментального.
Це, на наш погляд, співвідноситься з тілесним осягненням міста людиною
через світ матеріальних об’єктів та з духовним – через комунікацію з
оточенням, через інтелектуальне пізнання світу міста. А. Лефевр пропонує
свідоме та повноцінне засвоєння людиною міської реальності у
матеріально-реальному та соціально-уявному вимірах. Він впевнений, що
людина міста здатна олюднити міське середовище, зробити для себе
природним його штучний характер. Водночас дослідник звертає увагу на
втрату соціальної спонтанності міст. Наприклад, сумує з приводу
загублення ціннісної ролі міської вулиці, спричиненої макро-плануванням
великих міст, та пропонує відродити вулицю в усій її семантичній повноті
[187, с. 2–7].
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На одержимість людей функціями міста вказував Поль Верільо.
Особливо його турбувала зосередженість городян на мобільності,
швидкості. У пріоритеті швидкості він вбачав пряму загрозу рухливості
людини, а занадто інтенсивний розвиток урбанізації перекидався, за його
думкою, на тіло й час. «Урбанізація тіла» та «урбанізація життя»
призводять до того, що великі міста втрачають свій пізнавальний та
естетичний потенціал, стають «зосередженням швидкості й усе» [498,
с. 182]. Тому Вірільо протестував проти подальшого розростання міст,
зазначав глобальну загрозу метрополізації, гіперконцентрації світового
міста та його віртуального втілення [498].
Ед Соджа, представник Лос-Анджелеської школи соціології міста,
також звертався до проблем міського простору. Простір він сприймав як
провідну

детермінанту

міського

образу

життя,

що

апелює

до

матеріалістичного слогану «середовище визначає свідомість». Ця думка
доповнювалася твердженням про безпосередній вплив простору й на
позасвідоме в людині. Продовжуючи розмисли А. Лефевра про «три
простори»,

Е. Соджа

затверджує

триалектику

простору,

часу

та

соціального буття, називаючи сам простір «третім екзистенціальним
виміром», в якому здійснюються головні переживання людини міста [485,
с. 260–278]. «Перший простір – фізичний і матеріальний простір практики,
фізично та емпірично осягнений як процес, який можна виміряти та
картографувати; другий простір – суб’єктивне, ментальне, ідеальне, що
підлягає рефлексивному усвідомленню та символічній репрезентації, сюди
відносяться і ментальні карти, і утопії, і думки про простір; третій
простір – той, що обживається, водночас реальний та уявний, актуальний і
віртуальний, місце структурованого індивідуального і колективного
досвіду та дії», – писав вчений [485, с. 271]. Він зазначав стимулюючу дію
великих міст на життя людини, культури і суспільства, аналізував
синергетичний ефект міст, а сутність урбанізму вбачав у синойкізмі
(курсив

наш)

–

творчому

співжитті

різних

людей,

що

здатне
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відтворюватися та самоорганізовуватися. Урбанізація сприймається ним
переважно у позитивному ключі: «...складно уявити більш вдалий час для
розвитку критичної міської свідомості, ніж зараз. Більш ніж коли-небудь,
усі ми урбаністи» [275, с. 133].
Ідеї пріоритету простору та міського руху поєднує у своїх
дослідженнях міста Доріан Мессі. На відміну від інших, він у своїй теорії
простору-руху вбачає позитивну сутність людини міста: траєкторії міських
міграцій закономірно стають частинами пошуку життєвого шляху та
загального сенсу. «Знати, де ти знаходишся, – це бути спроможним
пов’язати нещодавні рухи з розповідями про шляхи, які вже пройдені
тобою й іншими. Знаходячи свій шлях, люди не перетинають поверхню
світу, план якого зафіксований на географічній мапі. Вони скоріш за все
відчувають свій шлях у світі, який сам рухається і водночас постає на
основі об’єднання людських та нелюдських сил» [464, с. 203]. Себто, Мессі
пояснює, що у людини є місце у місті та шлях у місті, і вони однаково
значущі для поставання її суті.
У 50–60-х рр. ХХ ст. започатковано дослідження міста через
критичне осмислення міського простору доби капіталізму. Місто
розглядається як живий організм і водночас як простір нових культурних
ситуацій. Звідси – поняття ситуаціонізму (SI), розвинутого здебільшого
паризькими митцями і вченими. Хоча у витоках ситуаціонізму стояли
імажиністські прагнення нового баухаусу та ідеї психогеографів щодо
ментальних мап міста, ситуаціонізм переважно оформився як варіація
антидержавного марксизму з анархічним нахилом. Ситуаціоністи вірили у
світову революцію і навіть пропонували заздалегідь перейменувати Париж
у Комуну. Якщо ж уважно придивитися до змісту, який криється за
епатажними слоганами, можна помітити суто екзистенціальний підтекст
досліджень. Адже предметом розгляду здебільшого ставало буття людини
міста, її душевні, духовні, тілесні переживання. Ідейним рефреном
ситуаціоністів був заклик перебудови міста таким чином, аби подолати
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відчуження городянина від мегаполісу. Лідери руху Гі Дебор та Іван
Щеглов мали на увазі перш за все перебудову Парижу, проте деякі їхні
думки звучать актуально і сьогодні, можуть використовуватися в
теоретичному осягненні будь-якого великого міста і в практичній міській
розбудові. Здобутки ситуаціоністів гідні того, аби їх експлікувати у
сучасність, що, зазначимо, й починає поширюватися сьогодні, зокрема
через творення у Європі та в Америці нових ситуаціоністських та
психогеографічних студій.
Провідні ідеї ситуаціоністів полягають у тому, що капіталістична
дійсність міст породжує «суспільство спектаклю», який розгортається
навколо

культу

споживання,

творить

штучне

життя,

наповнене

різноманітними підробками. Індивід і капітал природно несумісні у часі і
просторі,

тому

відчужені

від

виробництва

мешканці

стають

«недолюдьми», загублюють сенс життя. До цього додаються потворність
промзон великого міста, екологічні проблеми, складнощі із трафіком та
культурне здичавіння [109]. У якості альтернативи пропонувалося
творення автономних локацій міста для блага, творчості та задоволення.
Фантазії ситуаціоністів доходили до проектів побудови «кварталу
художників», «кварталу поетів», навіть – «кварталу пияцтва» та «кварталу
зеленщиць», де б усуспільнені жінки ставали подругами гостей кварталу.
Згідно з ментальними картами міста, здобутими фланерами через вільний
міський дрейф, треба було, за думкою авторів проектів, побудувати місто,
максимально відповідне базовим емоціям людей. Не дивлячись на
утопічність подібних пропозицій, здобрених «паперовою архітектурою»
Івана Щеглова [417], нам здається, що ідея творення креативних локацій як
ніколи актуальна для внутрішньої перебудови сучасного мегаполісу. Не
менш доречним є і протест проти монотонних «камʼяних джунглів»
міських окраїн, які стають розсадником злочинності. Адже вплив міської
архітектоніки ще недооцінений, але дуже важливий чинник формування
свідомості і поведінки городянина.
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Ситуаціоністський проект в його раціональному вимірі – це певна
програма

активізації

індивідуальної

креативності

городян,

їхньої

безпосередньої участі у житті міста. У часи, коли мегаполіси продовжують
розростатися, утворюючи конурбації, в яких людина може втратити міську
ідентичність та взагалі – самоідентифікацію, саме мікровиміри міста
повинні ставати «островами» інтелектуального та духовно-душевного
порятунку і розвитку.
Якщо у свій час у Парижі вдалося подолати прагнення послідовників
Корбюзʼє зводити соціальне помешкання без врахування естетичних
факторів, то, на жаль, у пострадянських мегаполісах райони одноликих
побудов, панельних будинків та близнюків-хрущовок залишаються такими
ж, якими вони були задумані у часи будівничої лихоманки. Це
доповнюється суто місцевими проявами «суспільства спектаклю», коли,
наприклад, історичні частини Києва паплюжаться офісними чи житловими
хмарочосами без урахування культурної спадщини міста. Якби провладні
персони у гонитві за надприбутками згадали про те, що кожне місце у місті
повинно мати свій дух, своє обличчя, свого genius loci і слугувати
історичним надбанням, місто було б більш гармонійним простором життя.
Корінні жителі міста могли б бути тими самими «фланерами», які можуть
надати поради щодо розвитку мегаполісу згідно з традиціями поколінь,
складеним ментальним уподобанням. Нещадне нищення дорогих для
мешканців місць, тим більш, історично цінних, псує не тільки загальне
сприйняття міста, а й осягнення метафізичної картини життя. Таким
чином, ідеї ситуаціоністів можна використовувати сьогодні для творення
гуманітарної складової міської розбудови, а з нею – вдосконалення життя
кожного мешканця міста.
Саме в урочищі соціології міста зʼявляються теорії мегаполісів,
світових міст. Вочевидь кардинальні зміни у соціальній світобудові
призвели до трансформацій великих міст. З нашої точки зору, можна
виділити три фактори змін як провідні детермінанти розвитку мегаполісів.
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Перший фактор – глобалізація, яка викликала «посилення взаємозв’язку та
взаємозалежності національних економік, національних, політичних і
соціальних систем, національних культур, а також взаємодію людини і
довкілля» [200, с. 13–16]. Глобалізація розгорнула також «розмивання
суверенітету національної держави в результаті дій транснаціональних
акторів і створення ними організаційних мереж; в економіці знаменувала
настання денаціоналізованого, дезорганізованого капіталізму, ключовими
елементами якого є транснаціональні корпорації, котрі виходять з-під
національно-державного контролю, і спекуляції на транснаціональних
фінансових потоках [224, с. 263–266]. Другий фактор, що зумовив
особливу організацію життя мегаполісів, – глокалізація. В урбаністичному
контексті це – взаємодія та взаємопроникнення локальних, національних,
етнічних, територіальних та інших особливостей міст при збереженні
їхньої унікальності, що водночас допомагає знайти свій шлях включення у
глобальні процеси світу. Третій фактор – розширення мережі Інтернет та
інших засобів телекомунікації, що об’єднало усі куточки світу: «Світ
сьогодні являє собою багаторівневу мережеву систему, верхній прошарок
якої – це мережа глобальних мегаполісів. Вони виступають своєрідними
«воротами у глобальний світ» [10, с. 18]. «У культурі глобалізація означає
глокалізацію,

тобто

взаємопроникнення

локальних

культур

у

транснаціональні простори, якими сьогодні є західні мегаполіси – Лондон,
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлін тощо» [224, с. 263–266].
Вперше термін «світове місто» (world, global cities) зʼявляється у
роботі

«Еволюція

міст»

П. Геддеса.

Спочатку

це

поняття

використовувалося для позначення міст особливого культурно-історичного
значення (Рим, Париж, Відень, Мадрид). З часом цей підхід до визначення
змінився, і наразі теорія світових міст виходить із ролі міста в архітектурі
глобальної суспільно-політичної системи і світового господарства.
Провідними показниками стають не стільки кількість населення чи статус
столиці, скільки роль міста у світових політико-економічних процесах, що
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формують всесвітнє виробництво капіталізму. Великі міста як своєрідні
командні пункти глобальної економічної системи в урбаністичній
літературі отримують назви: «мегаполіс», «метрополіс», «метрополія»,
«мегалополіс»,

«космополіс»,

«технополіс»,

«світовий

центр»,

«інформаційне місто», «рефлексивне місто», «глобальний міський регіон»,
«агломерація», «конурбація» тощо. Проте сталими в їхньому позначенні
залишаються такі критерії: політичне значення, економічна могутність,
людність міста. У своєму дослідженні ми будемо оперувати сталим
терміном «мегаполіс» для позначення міста, яке має населення більше
мільйона людей і грає важливу центроутворюючу роль у житті регіону,
держави та впливає на міжнародні процеси.
Одним з перших вчених, який вивів головні ознаки мегаполісу, є
Пітер Холл. За його думкою, велике місто зазвичай демонструє «здатність
бути центром міжнародної політичної влади, урядовим центром, центром
національної та міжнародної торгівлі, банківської та страхової справи,
збору і трансляції інформації, мистецтва і культури, місцем концентрації
професіоналів [439]. У своєму дослідженні «Світові міста» П. Холл
підкреслює їхній новий зміст – ставати ядром концентрації різноманітних
видів діяльності у сферах вищої освіти, медицини, юриспруденції, науки,
культури та приваблювати спеціалістів високої кваліфікації. Кожне світове
місто

стає

грандіозним

розповсюдження

масової

каталізатором
інформації,

споживання,
генерує

творення

інновації,

і

сприяє

креативності мешканців [439]. П. Холлу належить одна з поширених
класифікацій глобальних міст. У якості індикатора цієї класифікації
вчений вибирає рівень участі міста у світових процесах. Такий підхід
сприяє сприйняттю міста як суб’єкта світових подій, самостійного
учасника функціональної урбаністичної ієрархії:
Альфа-міста

(глобальні

комунікаційно-сервісні

центри

континентальні
світового

«столиці»)

значення

із

–

це

ареалом

«обслуговування» до 20 млн. осіб, зокрема, мультимодельні транспортні
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вузли, комунікаційно-комерційно-сервісні центри глобального впливу,
наприклад, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо, Чикаго, Франкфурт,
Гонконг, Лос-Анджелес, Мілан, Сінгапур.
До Бета-міст віднесено міста-шлюзи (субконтинентальні столиці),
ареал обслуговування яких досягає від 10 до 20 млн. населення. Це вузли
повітряного

сполучення,

комерційні

та

сервісні

центри

субконтинентального значення, наприклад, міста Сан-Франциско, Сідней,
Торонто, Цюріх, Брюссель, Мадрид, Мехіко, Сан-Пауло, Москва, Сеул.
Міста групи Гамма є периферійними (регіональними столицями), під
ареал обслуговування яких підпадають від 5 млн. населення прилеглих
територій. Вони є регіональними центрами комунікацій, сервісу та
комерції. Серед таких міст – Амстердам, Бостон, Каракас, Даллас,
Дюссельдорф, Женева, Хьюстон, Джакарта, Йоханнесбург, Мельбурн,
Осака, Прага, Сантьяго, Тайпей, Вашингтон, Бангкок, Пекін, Рим та інші.
Останню групу становлять Дельта-міста – міста з незначним
ареалом обслуговування. Це типові адміністративні центри, постійною
тенденцією в яких є підвищення значення, ролі та впливовості у масштабах
регіону. Серед таких міст: Окланд, Дублін, Хельсінки, Люксембург, НьюДелі, Філадельфія, Ріо-де-Жанейро, Тель-Авів, Відень та інші. Аналіз цієї
класифікації свідчить про чіткий зв’язок між рівнем розвитку країни, її
впливом на світовий розвиток та кількістю і впливовістю міст світового
значення [439].
Як ми писали, класик теорії міста М. Вебер класифікуючи міста,
поділяв їх на суто політичні, на ті, в яких «правлять ринок і гроші», та на
такі, де правлять «фортеця, гарнізон та найомна армія»; з економічної
точки зору він розділяв «міста споживачів» і «міста виробників» [69,
с. 333–489]. Що стосується мегаполісу, в ньому зазвичай сукупно присутні
усі ці складові.
Створював власну типологію міст і Ф. Тьоніс. Він вочевидь
звертався до екзистенціальних параметрів буття людини і базувався на
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антитезах: «знайомство і чужість» мешканців, «симпатія – антипатія»,
«довіра – недовіра», «зв’язаність – роз’єднаність». Усі поселення світу
поділялися ним на сільські спільноти (гемайншафт) та міські (гезельшафт)
[294].
Деякі урбаністи в наш час пропонують інші індикатори типології
міст, що також є логічним, особливо коли враховується територіальна
приналежність

мегаполісу

до

певного

історично

складеного

континентально-материкового ареалу. Наразі територіальна специфіка
являє собою не тільки географічний фактор, а й набір культурних,
ментальних, соціально-економічних якостей, здавна притаманних певним
об’єднанням територій і людських спільнот:
«Головна особливість Західноєвропейської зони глобальних міст –
найдовша історія урбаністичного розвитку, протягом якої відбувалося
формування міст – лідерів регіональної та глобальної економіки та їх
постійна ротація. У даний час в регіоні особливо висока конкуренція за
лідерство між столицями Великої Британії та Франції, які входять у вищу
категорію світових міст. При цьому більшість фахівців віддають перевагу
Лондону, який як глобальний центр оформився ще в XVIII–XIX ст. За
тривалу історію розвитку в регіоні виникла густа мережа світових міст, для
яких типова досить вузька спеціалізація. Наприклад, Цюріх виділяється як
один з найважливіших фінансових центрів, Роттердам – головний порт
Європи. У сукупності вони утворюють свого роду транс’європейський
хребет, що простягнувся від Дубліна, через Лондон, Париж, міста долини
Рейну, до Мілана і Риму. У 1990-ті рр. починає формуватися другий –
східний хребет міст на території Центральної Європи, що складається в
основному зі столиць країн.
Північноамериканська

зона

глобальних

міст

молодша

за

західноєвропейську, але вона є найбільшою і глибше втягнутою в систему
світового господарства. Її основу складає складна мережа національних
центрів США, що розташовані по контуру країни, утворюючи свого роду
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кільце глобальних центрів. Ключові позиції серед них займають НьюЙорк, Лос-Анджелес і Чикаго. Багато американських міст мають
величезний потенціал і в майбутньому претендують на статус глобальних.
Азіатсько-тихоокеанська зона глобальних міст (наймолодша за
часом утворення ) носить лінійний характер і формується по осі Токіо –
Сінгапур. Для неї типова, з одного боку, явно домінуюча роль столиці
Японії, а з іншого – численність і висока динаміка зростання другорядних
світових міст. Це найбільші центри нових індустріальних країн – Бангкок,
Сінгапур, Сеул, Маніла. За останнє десятиліття помітно збільшився
ступінь конкурентоспроможності центрів Китаю – Шанхая і Пекіна.
Оцінити роль і силу впливу тих чи інших центрів геополітичної системи
світу дозволяє аналіз розміщення штаб – квартир різних міжнародних
організацій. Останні поділяються на дві категорії

– міжнародні,

міждержавні (міжурядові) організації (ММО) та міжнародні неурядові
організації (МНО). Число міжнародних організацій постійно збільшується
і вже становить понад 13 тис. Головні офіси 5873 МНО розташовані в
20 містах, причому 13 міст з цього списку – європейські. У першу десятку
центрів входять всі провідні світові міста, але беззаперечним лідером є
Брюссель. Тут розташовані штаб-квартири 1392 МНО, це трохи менше,
ніж у Лондоні та Парижі, разом узятих, які займають друге і третє місця.
Кожне з цих міст традиційно вважається оплотом вільнодумства, є
центром національних і міжнародних суспільно-політичних рухів і
обʼєднань,

улюбленим

місцем

проведення

міжнародних

зʼїздів,

конференцій та конгресів. На цьому фоні досить скромні позиції займають
Нью-Йорк і Токіо. У другій десятці геополітичних центрів в якості нових
точок зростання виділяються міста країн, що розвиваються – Буенос-Айрес
(110 штаб-квартир МНО), Найробі (100) і Мехіко (87). У цілому географія
розміщення ММО і МНО багато в чому збігається. Майже 80 % головних
офісів найбільш впливових ММО сконцентровані у світових містах. Серед
власне світових міст розміщення головних офісів ММО відрізняється
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також істотною нерівномірністю. На сім ключових геополітичних
центрів – Нью-Йорк, Париж, Лондон, Брюссель, Женеву, Вашингтон і
Відень – припадає понад 2/3 головних офісів ММО і 4/5 глобальних і
глобально – регіональних обʼєднань» [366]. Міжнародні групи вченихурбаністів щороку створюють графіки ієрархії глобальних міст, які стають
альтернативною урбаністичною мапою світу. Згодом виокремлюються
принципові характеристики глобальних міст, як-то: міжнародна відомість
імені міста, активна участь мегаполісу у міжнародних справах, велика
кількість населення (від 1 млн. осіб), наявність міжнародного аеропорту,
розвинутих

транспортних

і

комунікаційних

систем,

міжнародних

інституцій, всесвітньо відомих культурних центрів, відомих спортивних
систем, жваве культурне життя [219, с. 3–10].
Очевидно, що типологічна специфіка міста визначає загальний
міський фон, багато в чому оформлює спосіб життя у мегаполісі:
особливості населення, міграції, професійної реалізації, туристичної
діяльності, організації міської інфраструктури тощо. Як ми вже казали,
класифікації міст представляють їх у якості суб’єктів світових процесів.
Це має певний екзистенціальний підтекст, натякає на персоніфікацію
«характеру»

кожного

міста,

надає

перспективу

подальшої

його

антропоморфізації. Одним з доказів цього можна вважати обґрунтування
поняття «креативного міста» у П. Холла та Р. Флоріди, які презентують
мегаполіс у якості творчого суб’єкта. Ричард Флоріда у розмислах про
креативне місто звертається до суб’єкту креативності – «креативного
класу», який «змінює майбутнє». Маніфестовано принципи індивідуальної
креативності: «бути дійсним», «приймати різноманітність» і «долати
бар’єри креативності» [324]. Ці принципи апелюють до внутрішнього світу
людини, життєвого вибору особистості, що надає ідеї креативного міста
екзистенціального звучання.
Зробимо огляд ще деяких досліджень специфіки мегаполісів, їхніх
відмінностей від інших урбаністичних утворень. Дж. Фрідман називав
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мегаполіси «моторами світової системи», «вузлами артикуляцій світових
потоків», наголошував на тому, що світові міста за своїм значенням
поступово замінюють держави «у якості провідної інфраструктури
капіталізму»

[432,

с. 318].

Для

виділення

глобальних

міст

він

використовував такі алгоритми: чисельність населення, роль міста як
великого фінансового центру, ступінь концентрації штаб-квартир ТНК,
важливість міжнародних функцій і наявність міжнародних організацій,
швидке зростання сфери ділових послуг, концентрування обробної
промисловості, роль великого транспортного вузла. Такі міста «тісно
пов’язані з системою комунікацій та фінансовими трансакціями, разом
складають всесвітню систему контролю над ринковою експансією» [432,
с. 330].
Цю ж думку підтримував Поль Вірільо у розмислах про «кінець
географії»: адже в епоху розвитку ІТ та авіації відстань між географічними
пунктами вже нічого не варта. Поступово зникають з лиця Землі
«недоступні анклави», простір і час стягується завдяки сучасним засобам
зв’язку [75, с. 29].
Традиції Чиказької школи продовжено С. Сассен, яка ввела поняття
«глобальне місто» та описала його складний комунікативний організм
[266]. Визначено найголовніші міста-субʼєкти світових процесів: «НьюЙорк, Лондон, Токіо – ось де відбувається найголовніше» [266, с. 267].
Мегаполіси
контролю

характеризуються
та

перерозподілення

як

командні
світових

центри
фінансів,

управління,
виробництва

високоспеціалізованих послуг та інновацій. Через глобальні міста
проходять найважливіші фінансові потоки, їхня роль переступає межі
держави і тяжіє до ролі окремого соціального актора глобалізованого світу
[479].
Необхідно зазначити, що теоретики міста сприяли загальному
науковому повороту до повсякденного життя людини. Суто повсякденні
«практики» і «тактики» містян поставали у центрі уваги Анрі Лефевра,
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який вважав, що повсякденність виступає «єдиним кутом, під яким треба
роздивлятися місто», називав її «реальною зустріччю людини і історії»,
«реальним життям тут і зараз» [458, с. 142]. Бернхард Вальденфельс
сприймав повсякденність міста як простір поєднання розділеного і місце
зустрічі усіх і усього, місце обміну та обмін думками... Мегаполіс
проголошувався апофеозом повсякденності, її текстом, а звичайні речі, якто їжа, житло, товари, що рідко розглядалися як наукові предмети,
затверджувалися у якості таких, бо «вважалися природною опорою
повсякденного життя міста» [67, с. 95]. Таким чином, в урочищі соціології,
антропології та візуальної антропології міста відбулася реабілітація
повсякденності міста у якості наукового предмету, втілилося намагання
ухопити специфіку людського життя в конкретних просторово-часових
координатах та підвести спостереження до філософських узагальнень. Для
нашого дослідження такий підхід є одним з головних теоретикометодологічних здобутків.
Досить оптимістично дивиться на велике місто Л. Мамфорд. У
своєму дослідженні «Культура міст» він розглядає мегаполіс як
концентрацію

влади

і

культури

суспільства,

відзначає

максимум

різнобічності міста. Вчений наголошує на необхідності середовищної
освіти (environmental education) та повсякденного навчання городян. На
відміну від інших мислителів, Мамфорд вбачає у місті позитивну
перспективу невпинної передачі культурного надбання, активізацію
творчості. Місто тлумачиться як основний агент зміни сучасної людини,
«орган найповнішого вираження особистості», колиска людини нового
типу. Якщо місто не здатне виконувати таку шляхетну функцію, воно
вмирає, перетворюючись у Некрополіс [467].
М. Кастельс у великому місті вбачає перш за все «соціальну
інфраструктуру

капіталістичного

виробництва

та

колективного

споживання житла, послуг, освіти» [164, с. 330]. Головна увага
зосереджується на мережевій соціальній онтології мегаполісів, які
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опиняються в центрі глобальної економіки: «Нова глобальна економіка та
виникаюче

інформаційне

суспільство

дійсно

отримують

нову

багатоконтекстну просторову форму – мегаполіси. Проте не розмір є
їхньою визначальною рисою, а те, що вони слугують вузлами глобальної
економіки, концентрують адміністративні, виробничі та менеджерські
функції на усій планеті; контроль засобів масової інформації, реальну
політику

сили

й

символічну

здатність

творити

та

поширювати

повідомлення» [164, с. 378]. Проголошується формування нового типу
міста – інформаційного. Глобальне місто – не стільки просторовий об’єкт,
скільки – живий процес перетину інформаційних потоків у глобальній
мережі. Кастельс заперечує міф про вимирання міста в епоху Інтернету,
перетворення більшості людських помешкань у «електронний котедж» на
тлі природи, вважає подібні ідеї утопічними. Вчений вказує, що навпаки –
з часом уся планета стягується навколо гігантських мегаполісних вузлів, де
впорядковано концентрується більшість земного населення, розгортаються
чисельні різновиди діяльності. При цьому саме мегаполіс як культурний
інноваційний центр багатьох можливостей надає умови для повноцінної
реалізації особистості [165].
Девід Харві, один з апологетів сучасної урбаністики, зазначає, що
колись розростання мегаполісу зіграло позитивну роль у порятунку
міського середовища від надмірної концентрації населення і виробництва.
Він віддає шану містобудівнику Нью-Йорка Роберту Мозесу, який у
30-х рр. ХХ ст. сприяв подоланню рецесії, зокрема, через інноваційне
планування міста на кшталт розширення й упорядкування Парижа
префектом бароном Османом. Останній у другій половині ХІХ ст.
перетворив Париж на єдиний централізований міський конгломерат, де
було узгоджено архітектуру, інфраструктуру, міський ринок і життєвий
комфорт. «Головна ідея була запозичена у барона Османа: треба різко
змінити сам масштаб мислення про міське середовище, розширити місто у
боки, створити агломерацію, створити шосейні дороги, прокладати їх через
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усе місто. Будувати такі розв’язки, які прив’яжуть приміські території та
виведуть з центру міста населення і виробництво» [354, с. 87]. Проте
Д. Харві

показує

хвильоподібний

розвиток

мегаполісів,

які

через

субурбанізацію знову потерпають від соціальних проблем. Відбувається
незворотне зонування міста на багаті і бідні квартали. Вчений аналізує
життя великих міст у контексті капіталістичних протиріч. Він визначає
конфлікти між соціальними ролями людей, між соціальним і просторовим
поділом міського простору, між працею і капіталом. Дослідник мріє про
відхід від урбанізму, заснованого на експлуатації і пригніченні людини, до
урбанізму гуманного типу, який потребує зміни політико-економічного
устрою суспільства [354].
Звернемося до часів радянського досвіду осмислення міста.
Дослідження міст за часів СРСР набули розголосу в 20–30-х рр.
Розвивалися

теорія

і

практика

проектування

«ідеальних»

міст,

поширювалися утопічні проекти. У працях Л. Сабсовича та М. Охитовича
отримали популярність екологічні ідеї містобудування, зокрема, концепція
«міста-саду» Е. Ховарда [388]. Не зайве пригадати пафосний вірш
В. Маяковського про «місто-сад». Можна сказати, що у радянські часи
образ міста романтизувався, а інколи являв собою певний міф у контексті
очікування світлого майбутнього людства. Також треба зазначити, що
багато радянських і пострадянських досліджень міста апелювали до
історичного факту протиріччя між селом і містом. Ще М. Горький,
опираючись на дослідження Тьоніса, міркував саме про різницю між
сільським та міським образом життя і затверджував пріоритет міського,
вбачаючи у місті каталізатор розвитку культури [98, с. 171–174]. При
цьому він тенденційно критикував західні мегаполіси, зокрема Нью-Йорк,
за культ споживання і гонитву за грошима [97].
Вагомий вклад в урбаністику внесли російські дослідники соціальнофілософського спрямування у ХХ ст., коли почала загалом складатися
російська теорія міста. Філософське осмислення буття міста розгорнули у
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своїх працях М. П. Анциферов, І. М. Гревс, М. С. Каган, Д. С. Ліхачов,
Ю. М. Лотман, Б. В. Марков, М. С. Уваров та ін. Дослідники зверталися до
історико-літературного контексту, показуючи динаміку «душі міста»,
вивчали семіотичну структуру міського простору, аналізуючи при цьому
драматизм життя маленької людини міста. В. Л. Глазичев у низці
фундаментальних

праць розкрив

зв’язок

архітектоніки

мегаполісу,

міського простору та світу людської душі [91]. Г. З. Каганов та Л. Б. Коган
аналізували взаємовплив життєвого середовища міста та самосвідомості
людини [156, с. 40–51]. В. Вагін услід за Л. Віртом обґрунтував урбанізм
як специфічний спосіб життя в атмосфері нарощування простору і
комунікацій [64].
Урбаністичні процеси на пострадянському просторі наразі гостро
актуальні. Це спричинено не тільки швидкою руйнацією сіл, складною
соціальною інфраструктурою провінцій та міграцією населення до великих
міст і мегаполісів, а й протилежними явищами: «вмиранням» деяких
великих міст з причини знищення промислового виробництва та падіння
демографічних показників. Серед українських вчених, які обмірковували
дані процеси, слід відзначити В. А. Нікітіна – дослідника історичної
урбаністики та специфіки мегаполісу [232], Т. Возняка, який осягає
феномен міста як «машини для життя», що має свій морфологічний та
семантичний простір [78]. Різноманітні аспекти розвитку глобальних міст
знайшли своє висвітлення у працях О. Бойко-Бойчук, І. Вороніна,
О. Гладкого, С. Іщука, М. Животовської, О. Самбурової, Н. Слуки та ін.
Більш

докладно

надбання

українських

дослідників

міста

буде

проаналізовано у наступних розділах.
Підводячи підсумки огляду теоретико-методологічних засад західної
урбаністики, соціології та антропології міста, зазначимо, що урбаністика
загалом

являє

собою

велике

міждисциплінарне

коло

досліджень

соціальних міських проблем, сукупність антропологічних, архітектурних,
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соціологічних підходів до урбаністичного бразу життя у соціальнофілософському контексті.
1.2. Соціокультурні та екзистенціальні аспекти буття людини
мегаполісу в контексті філософсько-антропологічного дискурсу
У даному розділі згідно меті дослідження щодо визначення типу
міської людини зосередимося на набутті філософської антропології та
споріднених з нею сфер знань. Філософська антропологія як напрям
системного вивчення та обгрунтування сутності людини здатна надавати
глибоке методологічне підґрунтя у дослідженні проблем людського
існування. Видатні кантівські питання «що є людина?», «що я можу
знати?», «на що смію сподіватися?» і «що потрібно робити?» ніяк не
втрачають актуальності, бо це – споконвічний пошук сенсу життя. В
умовах мегаполісу людина, шукаючи сенс, визначає своє місце у місті і
тим самим – своє місце у світі. Перебуваючи в оточенні штучної природи,
у масштабному просторі мегаполісу та мегапросторі людської комунікації,
городянин вочевидь набуває специфічних ознак світобачення та вольових
інтенцій.
У будь-які часи й у будь-яких життєвих координатах людина зберігає
свою триєдину природу: тіло, душу і духовну складову. В аналізі буття
людини мегаполісу будемо відштовхуватися від цієї тріади, розглядаючи,
як вона трансформується в умовах великого міста. У нагоді стає
сполучення індуктивно-дедуктивних шляхів дослідження під егідою
філософсько-антропологічного підходу. Це перегукується з настановою
О. Больнова: «Суть філософської антропології в тому, що вона не виходить
з готової сутності, а радше відштовхується від поодинокого феномену й
таким чином шукає істину за допомогою обережно застосованої гіпотези»
[59, с. 137]. За М. Шелером, завдання філософської антропології полягає в
тому, аби «точно показати, як із основної структури людського буття...
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випливають усі специфічні монополії, звершення у справі людини: мова,
совість, інструменти, зброя, ідеї праведного і неправедного, функції
мистецтва, міф, релігія, наука, історичність і суспільність» [374, с. 90].
Отже, розгляд буття людини міста відбуватиметься через відслідковування
проявів її тілесно-душевно-духовного потенціалу у співвідношенні з
міським середовищем. Зазначимо, що таким чином ми звертаємося до двох
взаємопов’язаних онтологічних феноменів: буття людини міста і буття
самого міста в окремих проявах та у цілісності. Це зобов’язує нас
враховувати також принцип холізму в оцінці міських явищ.
У зв’язку з інтенсифікацією урбаністичного способу життя і в силу
багатьох інших соціальних обставин пересічна людина поступово втрачає
альтернативу помешкання та обживається у великому місті. Масовість
мегаполісу несе безліч вражень та водночас ховає загрозу відчуження від
соціуму й від міста взагалі. Напружений темпоритм життя в оточенні
натовпу нівелює індивідуальність, кожен городянин час від часу
перетворюється просто у перехожого, пасажира, покупця, клієнта або водія
авто – в одного серед багатьох собі подібних. Особливі колізії можуть
чекати тих, хто покладає сенс свого життя на роботу, набуває, за виразом
В. Франкла, професійну гіперінтенцію [329]. Тоді у робочому режимі
людина відчуває себе при справі, а поза ним страждає на екзистенціальну
фрустрацію, не знаючи, куди себе подіти, і місто з його палітрою спокус
парадоксально стає нудним.
Наступна складність пов’язана з тим, що у разі порушень міського
руху або збою функцій комунікаційних мереж мешканець міста стає
справжнім заручником технологій, полоненим цивілізації. Додамо до цього
екологічні загрози, конфліктні ситуації, що стають інколи загальноміською
подією, інформаційний бум, а також – споконвічні, вже поза часом і
простором, екзистенціали страху, турботи, клопоту, самотності тощо – і
стане зрозумілим, що велике місто поглиблює проблематичність буття.
При цьому мегаполіс має неабиякі переваги у порівнянні з малими містами
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або селищами, бо надає привабливі пропозиції «усього для усіх», ховає
безліч шансів для реалізації у будь-яких сферах. Проте для деяких людей і
свобода вибору може ставати екзистенціальною проблемою, особливо для
тих, хто звик автоматично слідувати інстинктам чи родовим догматам, а не
внутрішньому голосу. Водночас відчуття роду в мегаполісі багато в чому
послаблюється: територіальне розмежовування родичів стає на перешкоді
тісному спілкуванню, а доступність віртуальних засобів зв’язку іноді
зводить нанівець живу взаємодію комунікантів. Отже, можна сказати,
мегаполіс – це серія викликів людині. Як впоратися в такій непростій
симбіосфері, як не загубити, а навпаки – знайти себе, визначити своє місце
у місті та увійти в гармонійне співіснування із середовищем? Як створити
комфортний та креативний життєвий простір? Як побудувати комунікацію
з собою і світом у межах мегаполісу, і чи існують у мегаполісів сьогодення
межі? Саме для відповіді на ці та інші питання, що стосуються існування
людської сутності, ми звертаємося до надбання наук про людину.
Розглянемо, які конкретні засади для вивчення людини мегаполісу
надає

філософська

антропологія

ХХ

століття.

Базові

ідеї

щодо

філософсько-антропологічного підходу у вивченні проблем людини міста
знаходимо у творах Макса Шелера – фундатора антропології як
світоглядного вчення. Фіксуючи ознаки антропологічної кризи, Шелер
проголошує при цьому високу духовну місію людини в осягненні світу як
продовжувача сакральної справи світотворення. Вказуючи, що попередні
вчення про людину скоріше приховували, ніж розкривали її сутність,
філософ зазначає: «…ще ніколи в історії людина не ставала настільки
проблематичною для себе, як у наш час» [374, с. 32]. У зв’язку з цим
вченням шукаються провідні світоглядні установи, «єдина ідея людини»,
що надасть змогу оптимістичніше дивитися на сьогодення. Адже «людина
є дещо інше, ніж просто глухий кут; вона є водночас світлий і чудовий
вихід з цього глухого кута, істота, в якій першорядне починає пізнавати
себе і себе осягати, розуміти і рятувати. Отже, людина водночас є і глухий
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кут, і вихід» [375, с. 93]. В якості центрального антропологічного
принципу, головної ознаки людського, М. Шелер висуває ідею духовності.
«Новий принцип, який робить людину людиною, лежить поза всім тим, що
у найширшому сенсі, з внутрішньо-психічної або зовнішньо-вітальної
сторони ми називаємо життям. Те, що робить людину людиною, є
принципом, протилежним усьому життю взагалі, він як такий не зводить
до «природної еволюції життя»... Вже греки називали його «розумом». Ми
б хотіли використати для означення цього «Х» більш широке за змістом
слово – слово «дух», яке містить у собі й поняття розуму, але поряд із
мисленням в ідеях охоплює й певний ряд споглядання прафеноменів, або
сутнісних змістів, далі певний клас емоційних і вольових актів, які ще
маємо

охарактеризувати,

наприклад,

доброту,

любов,

розкаяння,

вшанування тощо. Дієвий центр, в якому дух є всередині кінцевих сфер
буття, ми будемо називати особистістю, на відміну від функціональних
життєвих центрів, які при розгляді з внутрішнього боку, звуться також
«душевними центрами» [374, с. 53]. Так філософ накреслює універсальний
вектор пошуку сутнісного в людині. Керуючись цим підходом в осягненні
буття людини мегаполісу, вважаємо за необхідне винайти саме духовні,
творчі

інтенції

міського

мешканця,

відслідкувати

його

здатність

проектувати своє буття у місті та разом з тим проектувати буття самого
міста. Нижче буде вказано на поширеність негативного погляду на великі
міста як простори придушення людського. Проте саме творчість, на наш
погляд, виступає тією духовною інстанцією, яка дає змогу дивитися на
людину міста більш оптимістично. Недарма з розвитком мегаполісів в
урбаністику входять поняття «креативний клас», «креативне місто», за
якими вбачається акт творення міста на гуманних засадах.
У роздумах Шелера міститься також вказівка на визначну роль
самопізнання і пізнання світу, через що відбувається самоідентифікація
людини: «...бути людиною важко.., бо тільки людина вперше протиставляє
світові власну самосвідомість, завдяки чому вперше розділяється
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предметне навколишнє середовище і людина переживає себе як «Я» [374,
с. 95].

Тож,

виходячи

з

шелерівської

концепції,

відзначимо

сенсоутворюючу роль волі до пізнання і самопізнання, яка у разі осягнення
міського середовища і пошуку свого місця у місті стає сутнісною рисою
буття. Перефразуючи філософа, можна сказати, що пошук людиною свого
місця у місті є зрештою винайденням свого «положення у Космосі». Якщо
ж міський мешканець ігнорує пізнавальний потенціал оточуючого
середовища та авторефлексію щодо цього, його чекає відчуження від міста,
буденне звуження світобачення і життєвих перспектив. Прагнення
пізнання та креативність – знакові стратегії буття людини, що ми виводимо
з філософсько-антропологічного надбання М. Шелера та експлікуємо їх у
проблемну площину засвоєння міського простору. Принциповою є також
думка Шелера про тісне співвідношення духовного і душевного в людині.
У поєднані з тілесним виміром духовне і душевне розгортають цілісний
людський потенціал та втілюються у когнітивних метафорах щодо міста:
місто як людина має свою «душу», «дух» і «тіло». Ця трихотомія може
стати окремою вдалою призмою для розгляду палітри міських проблем.
Ще одну важливу методологічну настанову для розгляду буття
людини міста надає аксіологічне вчення М. Шелера, його етичний
персоналізм. В ідеалі «репрезентована тілом персона постає перед судом
світу, усвідомлює себе у світі, поєднуючись у любові та солідаризуючи
себе з цілісністю духовного світу людства», – зазначає дослідник
філософської антропології Б. Головко [93, с. 15]. За Шелером, набуття
людиною цінностей персони (Personentwert) відбувається через супротив
нігілізмові, шляхом усвідомлення Ordo amoris – вищого порядку світу,
тотального етосу. «Справжня серцевина етосу – порядок любові та
ненависті», – стверджує М. Шелер [372, с. 41]. Відмітимо, зокрема,
важливість ідеї «порядку ненависті», адже у ставленні людини до примусу
великого міста почуття ненависті виявляється досить яскраво. Це зазначав
зокрема Ж. Бодрийяр у своїй відомій праці «Місто і ненависть». Проте у
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сьогоденні бракує досліджень контроверзи любові і ненависті до міста,
хоча поряд з негативним ставленням до міських негараздів у багатьох
мешканців формується справжня любов до міста та згодом на її основі –
міська ідентичність, що стає ваговою складовою світобачення. Вказані
філософом прояви «порядку серця», як-то – співчуття, віра, духовна
жертовність, доброта, мудрість – здатні усутнітися в людському житті,
перетворитися у провідні модуси, екзистенціали, які оформлюють глибину
переживання світу міста.
У деяких аспектах ми бачимо перегукування між філософською
антропологією Макса Шелера та українською «філософією серця» –
надбанням Г. С. Сковороди та Памфіла Юркевича. Ці філософські
концепти об’єднує ключове поняття серця як першовитоку духовних
інтенцій, сприйняття людини як «мікрокосму», «мікробога», яка має
здатність трансцендентувати до Творця. Це дає методологічні ключі не
тільки для аналізу душевних рухів міської людини, а й до осягнення такої
антропоморфної метафори, як «серце міста», де наче синхронізується
«пульс» людини і «пульс» міста у відчутті спорідненості.
Зазначимо, що у пересічному світогляді поняття душевності й
духовності часто ототожнюються, проте у релігійній та філософській
традиціях їх справедливо розмежовують. Ще у біблійному «Посланні до
коринфтян» душевне тлумачилося як земна принада людини, а духовне як
небесна, трансцендентна [46]. Скористаємося визначенням душевності, яке
надає М. Ептштейн. «У душевності існує декілька синонімів, які й є її
складовими: щирість, теплота, співчутливість, сердечність, задушевність.
Щирість – це властивість душі виявлятися назовні, це ті іскри
внутрішнього вогню, які вона викидає з себе і розкидає навколо. Звідси і
теплота, яка йде від душевної людини... Душевність турбується не тільки
про себе, а й про іншого, вона не просто виражає себе, а відкриває в собі
місце для іншого. Звідси і така принада душевності, як участь у житті
іншого хоча б увагою, а також і розумінням, співпереживанням, порадою,
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здатністю надихати, себто, ділитися з іншими силами свої душі і духу»
[393, с. 43]. Загалом поняття душі, не дивлячись на загальну вживаність,
залишається найбільш загадковим до цих пір. Пройшовши еволюцію від
міркувань досократиків про душу як єдиний незмінний початок усього,
ідей єдності чи протиставлення душі і тіла у Платона та Аристотеля,
християнського розуміння душі як безсмертної складової людини, через
різнобічні думки Шопенгауера, Гегеля, Канта про аспекти душевного,
поняття душі і сьогодні не отримало чіткого визначення. Нам близька
думка В. Дільтея про те, що душа уособлює структурну єдність усього
психічного

в

людині,

що

«душевне

життя

–

основа

будь-якої

індивідуальності» й існує нерозривна всеохоплююча єдність душевного
життя і життя як такого» [120, с. 138]. Послідовник Дільтея, представник
філософії життя та автор «розуміючої» психології Едуард Шпрангер
визначає душу як «змістовний взаємозв’язок дій, переживань та реакцій,
об’єднаних людським Я», стверджує, що «душа взаємодіє із духом,
причому принципи і закономірності духовної роботи іманентні душі, а
суб’єктивне завжди є відбиток об’єктивного» [489, с. 98]. С. Франк у праці
«Душа людини» вбачає в душі формуючий організуючий центр, який
кожен називає своїм «Я»: «Душевне життя є саме те, за що вона (людина)
видає себе в безпосередньому переживанні... Стихія душевного життя
містить у собі, у кожному елементарному своєму прояві (переживанні) і
потенцію організуючої сили, і потенцію образності, які на вищих
феноменальних

рівнях

призводять

до

виникнення

відповідно

особистісного центру «я» ... Сила душі, що створює внутрішній фон нашої
особистості, має, таким чином, своїм матеріалом завжди конкретне
душевне життя, як стихію переживань, це – полум’я душевного світла в
єдності предметних змістів... Те, що коїться в душевному житті, і є ми
самі» [328, с. 94]. Погодимося також із визначенням Н. Хамітовим душі як
«індивідуальної своєрідності внутрішнього світу людини, здатності до
переживання та співпереживання» [353, с. 291]. Це також корелюється з
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поняттям сердечності в українській філософії кордоцентризму, а у
філософів-екзистенціалістів – безпосередньо з поняттям екзистенції.
В інтегральних урбаністичних дослідженнях поширено сприйняття
міста і як «організму», який має складну природу. Очевидно, що це також
повинно

ставати

одним

з

актуальних

предметів

філософсько-

антропологічного аналізу. Природа міста подвійна, вона сполучає
безпосередньо живу природу (флору і фауну міста) та природу штучну, під
якою можна вбачати усі принади міського: споруди, технічні комунікації,
транспорт, високі технології, задіяні у життєзабезпеченні мегаполісу.
Людина, перебуваючи у сполученні вказаних феноменів, переживає своє
існування у місті, вибудовуючи певні стосунки з цією подвійною
природою.
Городянин вимушений виробляти помірковані засоби пристосування
до міського простору, аби комфортно почувати себе. Е. Кассірер зазначав:
«Всі безпосередні і практичні інтереси людини залежать від її природного
оточення.

Вона

не

може

жити,

не

пристосовуючись

до

умов

навколишнього світу. Перші кроки її інтелектуального і культурного життя
можна уявити як певний спосіб розумового пристосування до безпечного
оточення» [414, с. 97]. Крім того, Е. Кассірер наголошував, що кожна
людина має унікальну здатність використовувати символічні форми міфу,
мови та науки задля конституювання свого досвіду та розуміння себе і
світу природи. Вчений загалом трактує людину як символічну тварину:
«Людина – це animal symbolicum» [414, с. 30]. Тобто, людина не тільки
обертається у символічному універсумі, а й сама є його виявом та творцем.
Місто по праву можна вважати світом символічних форм, що має не тільки
свої міфи, легенди, а й усі складові міста, починаючи з його імені до будьяких

міських

топосів,

споруд,

ландшафтів,

артефактів,

можуть

сприйматися як символи і знаки. На наш погляд, Кассірер таким чином
артикулює семіотичний підхід до буття, де інтерпретація символів і знаків
стає інтерпретацією досвіду міста, важливим аспектом світопізнання.
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Звернемося до роздумів ще одного представника філософської
антропології – Г. Плеснера. Він характеризував людину, перш за все, як
особистість, ексцентричну до наявного буття, і бачив у цій здатності
«виходити з себе», із центру типових реакцій і поведінки провідну
сутнісну ознаку. Тобто, людина постає як істота, яка займає центральне
місце у світі через сполучення біофізичних аспектів сутності та духовного
світу. Вчений особливу увагу приділяв ролі людського тіла, вбачаючи саме
в ньому виток ексцентричних актів, які зрештою формують ставлення до
себе і світу. Осягнення світу, за думкою філософа, відбувається у напрямку
тіло-свідомість, а не навпаки [250]. Подібні думки ми знаходимо у
М. Мерло-Понті, який вважав визначальним способом буття-у-світі
чуттєве сприйняття – первинний акт у людському досвіді, головний
«горизонт досвіду» [217, с. 235]. В умовах мегаполісу тілесність людини –
чи не найперший «контактер» із світом міста: через зорове сприйняття,
слух, тактильні відчуття, вміння пристосувати рухи тіла до умов скупчення
людина безпосередньо осягає місто.
Для дослідження буття людини у місті звернемо увагу на роздуми
Г. Плеснера щодо сутнісних рис людини, у результаті яких виведено три
буттєві закони. Перший – закон «природної штучності», що полягає у
квазіприродній діяльності, другий – «опосередкована безпосередність»
(усвідомлення

власної

свідомості),

третій

–

«закон

утопічного

розташування», який означає воління людини до абсолютного як опори у
світі та водночас – заперечення абсолютного [250, с. 123]. Дійсно, сучасна
людина в умовах подвійної природи міста діє начебто природно, проте
вимушена виробляти інноваційні засоби пристосування до урбаністичного
середовища, наприклад, проводити певну селекцію у сприйнятті простору
міста. Мешканець міста навіть у цілях елементарної безпеки вимушений
підвищувати

ступінь

авторефлексії,

вміти

швидко

аналізувати

надходжуючі сигнали середовища та приймати рішення. В антиномічній
тезі третього закону відображено глибоко суперечливу природу людини у
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побудові свого світогляду, діалектичну єдність біполярних явищ та
уявлень, серед яких виробляється власна стратегія життя. Отже, для
нашого дослідження виявляються доречними «реабілітація» тілесності у
якості предмету наукового аналізу та пріоритет самоусвідомлення людини
в її створенні як особистості. Цю ідею актуалізує поширене сприйняття
міста людиною через зазначені нами антропоморфні метафори («тіло
міста», «організм міста»), які символізують продовження власного тіла
людини через олюднене тіло міста. Таким чином, антропобіологічна версія
філософської антропології Г. Плеснера становить актуальну теоретичну
інстанцію нашого дослідження.
Наступним представником філософської антропології, чиї ідеї
актуалізуються урбаністичною дійсністю, є Арнольд Гелен. Міркуючи про
людину, її природу та становлення у світі, вчений наголошував на
важливості суто емпіричних даних. Показовими є його міркування про
єдність людського роду поза расовими, національними та іншими
відмінностями. Розглядаючи сутність людини у здатності до свідомої дії
(Handlung), філософ стверджує, що саме у вчинках людина об’єднує усі
свої принади: душевне і тілесне, зовнішнє і внутрішнє, фізичне і психічне
[85]. Проте вона характеризується не тільки як діюча особа, а й як
«недостатня істота», позбавлена тваринних пристосувань для захисту чи
агресії. Тому тільки завдяки своєму практичному інтелекту вона здатна
пристосовувати природу під себе, творити власне середовище існування –
культуру. Аналізуючи буття людини мегаполісу, є сенс скористатися цими
настановами, адже, як ішлося раніше, не дивлячись на багатошарову
диференціацію жителів світових мегаполісів, існують певні універсальні,
сутнісні риси їхнього способу життя; вольові інтенції та культурні
координати городян стануть у особливій нагоді при дослідженні цього. Не
менш важливим є зауваження А. Гелена щодо визначної ролі соціальних
інститутів для підтримки людяності в людині. Філософ зазначає, що
соціальні інститути сьогодення «знаходяться у кризі, тому право робиться
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розтягнутим, а фігляри, дилетанти і безвідповідальні інтелектуали
божевільно руйнують залишки цього фундаменту» [434, с. 7]. Це
зауваження

стає

особливо

зрозумілим

на

фоні

пострадянського

облаштування міст, де до недавнього часу криза соціальних інститутів та
правова криза були очевидними деструктивними факторами. Звернемо
увагу ще на одну думку Гелена, яка безпосередньо корелює з
дослідженням міського життя. Йдеться про те, що сучасна людина, живучи
у тенетах суспільства споживання та інформаційного пресингу, вимагає
«розвантаження свідомості від надлишкових вражень», а також повинна
виробляти механізм відбору інформації, вибудовувати у зв’язку з цим
пріоритети в осягненні повідомлень зовнішнього світу» [435, с. 114].
Дійсно, сучасний урбанізований світ у своїх масштабних проявах вимагає
особливих засобів адаптації.
Варті окремої уваги нариси А. Гелена про такі регулятори-інстинкти
людського життя, як інстинкт безпеки, турбота про потомство, милування
життям і жалість щодо випадків загибелі життя. Наслідком цих інстинктів,
за Геленом, є розвиток етосів, які формують солідарність чи конфліктність:
етос гуманізму, етос споживання, етика «закону і порядку» тощо [435].
Досліджуючи буття людини міста, варто звертати увагу на те, які саме
зусилля направляють людину або в буденність існування з опорою на
інстинкти, або призводять до більш високих, етично мотивованих щаблів
розвитку.
У нашому дослідженні враховуватиметься надбання такої течії
антропологічного спрямування, як персоналізм, де вирішальним для
людини проголошуються не окремі властивості, а те, що вона загалом
являє собою персону, особистість. Так, Е. Муньє вказував, що саме
особистість є проявом вищої, абсолютної духовної сутності в людині, коли
вона творчо включена (заангажована) у буття. «Індивід – це егоцентрично
замкнене Я. Особистість – це Я, що перебуває у творчому саморусі, який
з’єднує зі світом. Особистість – це прорив до істинного спілкування зі
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світом» [225, с. 10]. Оновлення суспільства вчений напряму пов’язував з
відродженням особистості, яке можливе за умови позитивного засвоєння
культурно-історичного надбання. Велике місто є справжньою скарбницею
таких надбань. Засвоєння культурної спадщини свого міста – природна
складова

буття

мислячого

городянина-особистості,

який

втілює

«удосконалення свободи, що бореться» [225, с. 34].
Творчий потенціал людини є центральною віссю формування
особистості, за думкою М. О. Бердяєва. Детермінанти творчості – свобода,
наснага і «екстаз життя» – протистоять закабаленню людини світом
матеріальних речей. «У творчому досвіді, – пише Бердяєв, – розкривається,
що «я», суб’єкт, первинніше й вище, ніж «не-я», об’єкт. І водночас
творчість протилежна егоцентризму, це забуття про себе, спрямованість до
того, що вище за мене» [38, с. 211]. Бердяєвський пріоритет творчості у
становленні людини, експлікований на урбаністичні проблеми сучасності,
дає змогу зрозуміти, що тільки через самозміну та зміну оточуючого світу,
через постійне прирощення нового людина виявляє свою сутність,
здійснює місію світотворення. У протилежному випадку нарощуються
автоматизм життя, емоційне випалювання, втрата людяності. Інші
мислителі, що прийшли до персоналістичної парадигми, Мартин Бубер та
П’єр Тейяр де Шарден також наголошують на необхідності духовної
еволюції людини, що дозволяє ставати особистістю, долати буденність
життя та уніфікацію. Гуманна настанова М. Бубера, звернена до кожної
людини, ставитися у спілкуванні до іншого як до «Ти», а не як до «Воно»
як ніде актуальна для мегаполісу [61]. Адже велике місто і масова
комунікація нівелюють особистість, вкрай спрощують спілкування, тому
протистояти цьому впливові – одна із найважливіших задач людини міста.
До повноцінного спілкування і взаємодії закликає Тейяр де Шарден,
вбачаючи у цьому вищий прояв людяності, яка змінює світ: «Треба
дивитися за межі наших душ, а не у зворотному напрямі. У перспективах
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ноогенезу

час

і

простір

дійсно

олюднюються,

або,

швидше,

надолюднюються» [370, с. 205].
Не менш важливими для дослідження мегаполісу постають думки
Е. Фромма про відчуження і любов у житті людини. Як і М. Шелер,
Е. Фромм проголошує певний порядок любові: « Якщо я кажу комусь: «Я
тебе люблю», – то це справді так, якщо я можу цим сказати: «В тобі я
люблю всіх; люблячи тебе, я люблю весь світ, в тобі я люблю і самого
себе» [338, с. 134]. Відчуження, за Фроммом, пов’язане з фатальним
трагізмом кінцевості людського життя, і хоча у великому місті зазвичай
цей трагізм «нівелюється» мозаїкою щоденних вражень, синдром
відчуження не обминає мешканців великих міст, які переживають
екзистенціальну кризу. Відчуження, відчай, самотність, втрата сенсу
парадоксально поширені саме у великих та навіть благополучних містах.
Причини цього спробуємо окреслити у наступних розділах.
Низку важливих досліджень, актуальних для аналізу буття людини
міста, розгортає сучасна Київська світоглядна антропологічна школа,
започаткована В. Шинкаруком. У колі уваги вчених – роздуми про віру,
надію, любов як глибинні екзистенціальні виміри людського буття
(В. Шинкарук), історія антропологічних ідей (М. Булатов), релігійні
уявлення про людину (Г. Шалашенко), багатовимірність людського буття
та сутності людини (А. Дондюк), проблема «Я – Інший», соціокультурне та
антропокультурне

у

людському

світоставленні

(В. Табачковський),

комунікативна природа людського буття (Є. Андрос), екзистенціальні
виміри

буття

людини

(Н. Хамітов),

мова

як

«домівка

буття»

(В. Загороднюк), екзистенціальні виміри «розумного» та «нерозумного» як
прояви людського (Т. Лютий), розмисли про трагедію як модус людського
буття (К. Малєєв), практично-духовне засвоєння світу в онтологічному
аспекті (Л. Солонько), дослідження вимірів інтегрального традиціоналізму
та міркування про образ міста (С. Вишинський). В. Табачковський у
філософському нарисі про духовне і душевне створює образну картину
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екзистенціального переживання Людини, яка у пошуках істини прозріває
до великих світоглядних питань, споглядаючи небесний Чумацький шлях і
свій шлях земний: «Куди бредеш ним, чоловіче? Чи маєш лад у власній
душі, співмірний отому космічному ладові? Чи його даруєш світові, чи
допоміг ти «обладнатися» ще бодай хоч одній душі?.. Так поєднується для
кожного з нас духовність та душевність, так кожна пересічна людина стає
хоч трохи – а філософом, хоч на мить – антропологом, котрий
співвідносить власне «Я» – з усім «Іншим» [291, с. 201].
Відзначимо актуальність роздумів В. Малахова про образ міста у
сучасному гуманітарному дискурсі. Філософ характеризує місто як
особливу людську спільноту, що має свій глибинний проект буття та
людиномірність,
«...нарощується

яка

потерпає

істотна

в

епоху

диспропорція

суспільства

між

людиною

споживання:
та

міським

середовищем... Ширяться зони, де людина – вже зайва, де сам комфорт
стає нелюдяним. Міру людини витісняє міра рубля, долара чи гривні. Як не
загубити наші міста, як самим не загубитися?» [206, с. 18].
Філософсько-антропологічний

підхід

у

дослідженні

міських

феноменів втілює Максим Карповець, який справедливо зазначає: «Велика
кількість досліджень усе ж не дає підстав констатувати здійснення
цілісного та послідовного філософсько-антропологічного аналізу міста.
Більшість науковців фрагментарно й епізодично осмислюють питання
людини і міста, не намагаючись випрацювати цілісної концепції чи
методології. У західному гуманітарному просторі (крім німецького)
філософська антропологія не функціонує як окрема дисципліна, а тому
часто

її

замінюють

соціальними,

культурними

чи

літературними

програмами. Сьогодні існує велика потреба у здійсненні філософськоантропологічного аналізу міста, оскільки такий аналіз не лише дасть змогу
осмислити із філософських вихідних позицій людське буття у місті, а й
загалом

актуалізує

важливість

філософської

антропології

у

її

методологічному аспекті» [162, с. 5]. Використовуючи феноменологічний
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та структуралістський методи для опису міста, М. Карповець досліджує
фундаментальні умови експлікації світу у просторі міської повсякденності,
виявляє принцип інтерпретативного руху від просторових та часових
структур світу міста до визначення специфіки організації тілесного та
світоглядного виміру людського буття й сутності міської ідентичності.
Дослідник приходить до висновку, що «вихідною в організації світу міста є
людська діяльність, в якій генерування матеріальних артефактів та
духовних цінностей і змістів відіграє визначальну соціокультурну роль»
[162, с. 9]. Особливо цінним є розгляд М. Карповцем феномену
переживання людиною свого існування у місті як основи світобачення і
пошуку сенсу. Вважаємо, що переживання настільки глибоко пронизує
міське життя, що вочевидь є сутнісною рисою буття городянина,
провідним життєвим модусом, екзистенціалом. Ми бачимо в ньому
вихідний екзистенціал для подальших типових стратегій буття як-то
«вживання у місто», «виживання у місті», що буде показано нижче.
Зазначимо, що М. Карповець докладно аналізує топологічні структури
міста, міську ідентичність, темпоральні ритми міста, співвідношення
приватного і публічного, тобто, визначає найбільш суттєві аспекти
міського буття сучасної людини. При цьому, на наш погляд, такий підхід
доречно доповнити більш високим рівнем узагальнень, а саме – показом
екзистенціальної динаміки людини у залежності від її глобальних
смисложиттєвих пріоритетів, вимірів буття.
Звернемося ще до однієї сучасної інтерпретації філософськоантропологічного підходу в контексті урбаністики – до проекту урбанології
Ю. Ц. Тихеєвої.

Урбанологія

визначається

як

«філософсько-

антропологічна теорія міста» [309]. Місто при цьому тлумачиться
багатозначно: це і «поліетнічний тігель», і «форма впорядкування світу», і
«єдність

фізичного

та

соціального

простору»,

і

«своєрідне

антропологізоване тіло» [309, с. 8]. Відзначається поліфункціональність
людини міста як носія багатьох соціальних ролей. Людина міста постає як
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суто «нова людина» – мешканець урбанізованого середовища, активний
суб’єкт, який це середовище конструює у відповідності своїм потребам.
Вчена зазначає формування у місті загальної, нівельованої свідомості,
специфічної міської ментальності [309]. Ми б додали до цього, що кожне
місто, як і кожна людина, має певні риси своєї неповторної ментальності,
що створює таку, на перший погляд, ірраціональну, але очевидну річ, як
дух міста, його атмосферу.
Ю. Тихеєва приділяє увагу особливостям міської комунікації,
підкреслюючи, що в умовах міста можна розглядати тілесність як
самостійну форму комунікації. Дійсно, з причини браку часу і
напруженого темпоритму, у великому місті особливої ваги набувають
невербальні прояви людей – погляди, вирази обличчя, жести, торкання, що
заслуговує свого окремого дослідження. Ще одна теза дослідниці нам
здається досить актуальною. Місто розглядається як втілення споконвічно
людського прагнення до порядку [309]. Дійсно, впорядкованість потребує
від міської людини поміркованої організації роботи і дозвілля, свідомого
тайм-менеджменту.
Спроби

практичного

втілення

філософсько-антропологічного

підходу до міських проблем здійснюються у низці досліджень Центру
міської історії Центрально-Східної Європи. Учасниця засідань Центру
Л. М. Гумільова

Кульшат

Медеуова,

автор

проекту

«Філософсько-

антропологічні дослідження Астани», зазначає: «Місто, перш ніж буде
вписане у світовий порядок, повинно містити якийсь свій меседжпослання, з чим воно входить у світ і визначає свою долю» [323]. Вчена
розглядає місто як антропоморфну особистість, що має свої відмінності,
які формують «дух» міста, його неповторне обличчя. Враховуються оптика
міста, тектоніка, семіотика, образ міста в художній літературі і кіно,
пропонується типологія городян («герой», «дослідник», «політик»,
«маргінал») [323].
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Один

із

значних

представників

філософської

антропології

сьогодення Б. Марков у низці досліджень виказує оригінальні думки про
специфіку міського буття з точки зору сутнісних рис людини [210]. Вчений
зазначає, що життя міського мешканця сполучає болісні суперечності:
бажання автономії та спілкування, любов і ненависть, прагнення порядку і
хаотичність.

Неодноразово

предметом

розгляду

філософа

ставав

екзистенціал болю, який, на його думку, можна вгамувати через міську
архітектуру – «маркування точок, де суспільство втрачає контакт з болем»
[210, с. 180]. У пошуках першовитоків міської комунікації філософ, як і
попередні мислителі, звертає увагу на тіло. Саме тілесний контакт людей у
«технополісі» представлено ним як основу комунікації, що «залишає на
тілі свої сліди і зарубки, які виступають формою пам’яті та засобом
передавання традицій і досвіду» [210, с. 179]. Велике значення надається
мові тіла, особливо, поглядам і посмішкам, які «спалахують і гаснуть, як
вогні реклами, і підтримують людину у світі, де реальність та ілюзія
нерозрізнені» [210, с. 182].
Марков наче одухотворяє тіло, інтелектуалізує його функції на тлі
проявів технічного прогресу, наділяючи і місто метафорою тіла:
«Сьогодні... треба надавати собі звіт, як змінилося тіло міста і як змінилися
у результаті цих інженерних рішень наші тіло і дух» [210, с. 179].
Зазначається факт поширення самотності у мешканців хмарочосів, їхнє
відчуття невживання у буття, невротичний пошук коріння та контактів.
Підкреслюється велика комунікативна роль міських мікролокацій, де
формуються дружні мікроспільноти. Такі повсякденні простори вчений
вважає єдиним засобом протидії «терору гомогенності» мегаполісу,
наповненого «єдністю розбіжностей і байдужості» [210, с. 181].
Також відзначимо розробку Марковим «маргінального дискурсу»
мегаполісу. Вчений виявляє своєрідність маргінальних людей, які в силу
свого дисгармонійного відчуття міста шукають душевного порятунку саме
у мікролокаціях, аби позбутися почуття небезпеки та вгамувати власні
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агресивні імпульси. Загалом людина міста характеризується як «істота, яка
переживає і діє у світі реальних взаємодій, ускладнення тканин яких є
більш важливим процесом, ніж фантазії, марева та мрії, що культивуються
в усамітненні» [210, с. 196].
Отже, філософська антропологія надає універсальну методологічну
призму для дослідження людини міста і буття міста, оскільки звернена до
усієї онтологічної структури людського і має за мету визначення сутнісних
рис буття. Мегаполіс у свою чергу розгортає широке поле антропологічної
проблематики, яка актуалізується провідною роллю великих міст у
сучасній цивілізації і культурі.

1.3.

Екзистенціалізм,

метаантропологія

як

екзистенціальний

методологічні

психоаналіз

орієнтири

та

осягнення

екзистенціальних вимірів буття людини мегаполісу
Життя у місті, особливо у великому місті сьогодення, сповнене
викликів, містить потенціал чисельних граничних ситуацій. Мегаполіс
здатний максимально насичати як позитивними, так і негативними
враженнями. Благополучне місто, де для кожного мешканця існує
перспектива різнобічної соціалізації та творчої реалізації, наповнює життя
креативними смислами, до чого додається святковість мегаспоживання.
Мегаполіси країн «третього світу» або такі міста, яких спіткали природні
чи соціальні потрясіння, ставлять на межу виживання мільйони своїх
мешканців. Окрім цього, абсолютна залежність від техногенної природи
міста перетворює городянина у заручника міського благополуччя. Раптові
порушення у системах міського життєзабезпечення, війни та революції на
вулицях міст вкрай драматизують життя, повертаючи городян обличчям до
екзистенціальних проблем, усвідомлення

завершеності буття, його

трагічності та абсурду. Людина, відірвана від природних алгоритмів,
вихована

на

звичаях

штучної

природи

міського

автоматизму,
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зіштовхуючись

із

граничною

ситуацією,

відчуває

себе

особливо

незахищеною. Вочевидь такі реалії актуалізують екзистенціальний підхід у
розгляді міських проблем із врахуванням психоаналітичної парадигми.
У житті великого міста всебічно актуалізуються винайдені батьком
психоаналізу Зігмундом Фрейдом структури людської психіки, лібідо,
витіснення і сублімації, неврози. З. Фрейд вказував, що «бажання і страх є
невидимою сталою інфраструктурою» великих міст» [335, с. 92]. На наш
погляд, саме завдяки сублімації, переведенню «темної» енергії у творчість,
окремі версти міського населення, схильні до асоціальної поведінки, здатні
соціалізуватися у місті. Наприклад, донедавна автори графіті сприймалися
як асоціальні персонажі, а сьогодні їхню творчість майже легалізовано,
введено у культурну картину міста. Різнобічні субкультури, меншини, які
отримують змогу маніфестувати свої переконання через політику
толерантності у демократичному мегаполісі, втрачають запал девіантності,
коли вільно виявляють креативність в іміджуванні та перформенсах.
Аналізуючи буття мегаполісу, важливо враховувати юнгіанську
теорію архетипів колективного позасвідомого. Адже кожне місто
репрезентує архетипи у своїх окремих складових та в цілому. Прикладом
цього можуть бути архетипи Влади, втілені у величних адмінбудівлях і
королівських палацах, архетипи Героїзму, закарбовані у київському
Майдані, архетипи Магії, відображені в «місцях сили» або у феномені
genius loci, архетипи Любові, прикладом чого може бути, зокрема, бренд
Парижа – «міста закоханих». Проте суто психологічний підхід видається
недостатнім, коли ми говоримо про онтологічно укорінені модуси
людського буття, пов’язані з глибинними переживаннями перебування у
місті і сприйняттям самого міста як «одушевленого» субʼєкта подій. Тож
звернемося до витоків екзистенціальної філософії.
К’єркегорівське

відродження

поняття

екзистенції

у

якості

«внутрішнього буття», окреслення ним екзистенціальних вимірів від
обивательского обмеження до «стрибка у віру», «філософія життя» й
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феноменологія
А. Камю,

Е. Гуссерля,

С. Кʼєркегора,

роздуми

Г. Марселя,

Н. Аббаньяно,

М. Гайдеггера,

М. Мерло-Понті,

Ж.-П. Сартра,

Хосе Ортега-і-Гасета, К. Ясперса склали фундамент екзистенціальної
філософії, як ми її розуміємо зараз. Історично екзистенціальна філософія,
затверджуючи унікальність людського буття, звертає увагу перш за все на
кризові стани в житті людини і суспільства. І.

Бичко вказує:

«Екзистенціалізм є філософським вираженням глибоких потрясінь, які
спіткали західну цивілізацію в XX ст. Катастрофічні події новітньої історії
оголили нестійкість, слабкість, завершеність будь-якого людського
існування... Основними проблемами екзистенціалізму стали людина як
унікальна істота, філософія буття, проблема свободи та відповідальності,
смерті як найпотаємнішої суті людського існування, проблема часу як
характеристики людського буття» [48, с. 4–13]. Екзистенціальний підхід
відзначено

також

протестом

проти

нівелювання

особистості,

проголошенням гуманізму в якості провідного орієнтиру буття, закликом
зберігати незалежність і людяність в умовах тривоги, страху, відчаю,
самотності. При цьому Е. Брейсах називає філософію екзистенціалізму
«філософією втіхи» [411, с. 11]. Така метафора нам здається доречною, бо
дещо долає стереотип розгляду екзистенціального підходу тільки у зв’язку
з трагічними явищами. Адже сутнісними рисами буття людини можуть
ставати не тільки страх, відчай, турбота, туга, але й захват, подив, любов,
милосердя, – тобто, будь-яке сильне переживання, що торкається душевнодуховних глибин людини, стає визначальним для її екзистенціальної
динаміки, особистісної трансформації. Наприклад, закоханість, зустріч із
містом мрії, споглядання шедеврів архітектури, ландшафту, переживання
катарсису від цього – не менш значущі екзистенціали, ніж ті, що
традиційно ставали предметом екзистенціального розгляду.
Зазначимо, що екзистенціальна філософія переживає трансформації у
своїй парадигмі та у ставленні до неї сучасних вчених. Можна почути
думки як про «застарілість» екзистенціального підходу, так і про його
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універсальність. Проте наявні продовжувачі екзистенціальної традиції в
різних споріднених сферах знань, що дає право говорити про розгортання
постекзистенціалізму: «...постекзистенціалістське мислення унаочнене
цілою

низкою

культурологічно-екзистенціальних

синтезів:

екзистенціальна феноменологія, екзистенціальна теологія, екзистенціальна
політологія, екзистенціальна психологія, екзистенціальна антропологія,
екзистенціальна соціологія тощо» [255, с. 84]. З’являються більш сучасні
тлумачення базових екзистенціальних дефініцій у річищі філософії.
«Екзистенціальне, – зазначає дослідник філософії екзистенціалізму
К. Райда, – є формою переживання індивідом духовного життя, фактом і
способом його психоемоційної укоріненості в душі людської істоти.
Духовний рух, духовне життя, що його започатковує навіть елементарний
акт виявлення інтересу і який згодом перетворюється на життєве
спрямування, кероване волею, є водночас і рухом екзистенціального,
виявом екзистенції як такої» [255, с. 31]. У доповнення цьому вчений
визначає принциповий зв’язок екзистенціального та когнітивного у бутті
людини: «...екзистенціальне виступає і як прихований, але суттєвий вимір
будь-якої

концептуалізованої

свідомості,

будь-якого

історично

сформованого світоглядного знання» [255, с. 41]. Можна сказати, таким
чином відбувається раціоналізація екзистенціального, його когнітивна
реабілітація.
Поняття

«екзистенція»

екзистенціалізму

як

суто

ми

трактуємо

людське

у

унікальне

традиції
існування

філософії
у

світі.

Екзистенція – це «самобуття, яке відноситься до самого себе і в цьому до
трансценденції, завдяки якій воно дається собі і на якій воно засновано», –
пише К. Ясперс [446, с. 17]. Поняття екзистенції корелюється з поняттями
«дійсності», «наявності», «присутності», «ось-буття» Dasein (М. Гайдеггер)
[346, с. 200]. Ми бачимо в екзистенції такий вид унікального буття
особистості, якому притаманні вольові інтенції та глибинне переживання
подій світу, внутрішніх колізій. Пов’язаний з екзистенцією термін
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«трансценденція»

в

нашому

розумінні

втілює

фундаментальну

характеристику екзистуючої особистості: здатність людського «Я»
виходити за межі буденного світу до більш широких вимірів буття,
зокрема, до трансцендентно-екзистенційного спілкування і творчості. «Я
постійно трансцендентую себе. Мене притягує завжди і в усьому
трансцендентне, інше, те, що виходить за грані та межі, те, що містить в
собі таємницю,» – писав М. Бердяєв [38, с. 47]. Це передбачає уяву людини
про вищі цінності, які можуть сприйматися у релігійному контексті чи поза
ним у якості моральних установ, морального імперативу.
Звернемося також до тез О. С. Гагаріна: «Екзистенція – ненаявне,
сутнісно несубстанційне буття людини в якості його можливості,
потенційності, вираження унікальності кожної людини та її долі, це
інтимно-особистісна варіативна доленосність існування людини саме як
людини в усій проблематичності, трагічності власного буття» [81, с. 7].
О. С. Гагарін, на відміну від інших філософів, зазвичай ототожнює поняття
екзистенції

та

трансценденції,

називаючи

екзистенціали

страху,

самотності, туги, свободи, відчаю водночас трансценденталіями. З цим
можна частково погодитися, бо людина, глибоко переживаючи граничні
ситуації, воліє до вищого смислу, зазвичай – до божого промислу або до
якихось суто індивідуальних вимірів «висоти» буття. Проте, на наш
погляд, екзистенціали буття, наприклад, людини буденного світогляду,
можуть уникати явних трансцендентних актів. Тому повне ототожнення
здається методологічним перебільшенням.
Для нашого дослідження принципово важливим є судження
екзистенціалістів про кореляцію існування і сутності, про відповідальність
кожної людини за свій життєвий шлях, за власний вибір. «Людина просто
існує, й вона є не просто такою, якою вона сама собі уявляється, але й
такою, якою вона хоче стати... Вона є тим, ким вона себе створює. Це
перший принцип екзистенціалізму», – писав Ж.-П. Сартр [265, с. 323]. Про
це ж досить сакраментально писав К. Ясперс: «Оскільки я вибираю, я
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існую, якщо я не вибираю, я не існую» [447, с. 186]. Воля до творення
власного життя природно поширюється на волю до творення свого
життєвого простору. Живучи у місті, кожний городянин увімкнений у
міські процеси й в ідеалі повинен відчувати відповідальність за розвиток
міста. Проекти «розумного» чи «креативного» міста, організація міських
воркшопів, про що мова піде нижче, здатні синтезувати індивідуальну
волю

до

проектування

майбутнього

з

колективною

волею

до

вдосконалення життя.
Якщо поняття «екзистенції» розглядати суто як переживання (курсив
наш) людиною свого існування у світі, стає очевидним, що такий підхід є
універсальним. Адже він надає змогу онтологізувати прояви людського,
виявляючи їхню сутнісну природу. Певні вияви буття тоді висвічуються як
«способи існування» у світі, або, за висловом М. Гайдеггера, як докази
«присутності» людини у бутті, розгортання Dasein у внутрішньому діалозі
та

діалозі

із

світом.

«Зрозумілість

буття

сама

є

визначеність

присутності», – стверджував філософ [442, с. 12]. «В екзистенції ховається
сутність тут-буття; у продумуванні екзистенції сутність тут-буття вперше
стає гідною питання і запитування» [441, с. 34]. Закинутість сущого в його
«ось тут», розташування «так воно є», за думкою Гайдеггера, як раз і
виявляє екзистенціальну наявність сущого як способу буття-у-світі. В
обхід субстанційній конкретиці Dasein багато уваги Гайдеггера тим не
менш приділялося значенню просторово-часових координат людського
буття, настроям та почуттям людини в її повсякденності: «...у
розташуванні Dasein знаходить себе через настрій.., а настрій ставить
присутність перед тим, чим воно є» [345, с. 136]. Екзистенціальне буття
людини, за думкою Гайдеггера, є суто часовим феноменом. Темпоральні
характеристики у своїй розгалуженій структурі керуються принципами
часовості (Zeitlichkeit) та історичності (Geschichtlichkeit). Три темпоральні
«екстази» (минуле, теперішнє, майбутнє) призводять до переживання
кінцевості життя [345, с. 469].
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Минуле, теперішнє і майбутнє присутні в будь-якому місті, втілені в
архітектурі, артефактах, містобудуванні. Ми б додали до цього й
прагнення людини до вічності, до безмежності у подоланні в мегаполісі
просторово-часових обмежень, що буде показано в наступних розділах.
Різновидом часовості у Гайдеггера виступає також світовий час (Weltzeit),
що обʼєднує людей і, датуючись на дні і роки, виступає як час співбуття
(Mitsein) [345, с. 120]. Такі розмисли дозволяють конкретизувати аналіз
міського досвіду в його темпорально-просторових рамках, інтегрувати
дослідження у сфери чуттєвого, раціонального та ірраціонального,
свідомого

та

позасвідомого,

натякають

на

екзистенціальну

багатовимірність буття людини.
Відштовхуючись від гайдеггерівського «буття-у-світі», в аналізі
міського буття людини, ми вважаємо за необхідне ввести у науковий
колообіг

поняття

«буття-у-місті».

Воно

буде

означати

спектр

переживань людиною своєї присутності у міському просторі, пошук
власного місця у місті, засоби сприйняття мегаполісу, взаємодію з ним у
просторово-часових координатах повсякденності та у віртуальному
контексті.
Інтерпретація основних структур Dasein в екзистенціальній аналітиці
М. Гайдеггера

підводить

до

принципового

ключового

поняття

«екзистенціал», що тлумачиться в якості структурного визначення
екзистенції та використовується замість категорій, апелюючих переважно
до абстракцій. У кожному екзистенціалі виражено якусь буттєву рису
присутності ось-буття. Тобто, екзистенціал – це не стільки поняття, скільки
визначення самого способу буття в той чи інший час існування,
темпорально конститутивний момент в екзистенціальній присутності
Dasein. «Екзистенціали виявляють складну побудову (структуру, склад)
тієї реальності, до якої вони відносяться. Екзистенціали суть структури
екзистенції як способу буття присутності» [254, с. 69]. Через призму
екзистенціалів можна розгледіти закономірності формування людського
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світогляду, цілеполягання, вольових, комунікативних інтенцій, пошуку
сенсу тощо. Екзистенціали, що їх аналізує Гайдеггер, як-то «буття-у-світі»,
«розташованість», «розуміння», «мова», «турбота», «страх» та ін.
презентують людське існування як подію (Mitsein), спів-буття при
ствердженні самості, унікальності кожної людської особистості (Selbstein).
Ймовірно, що буття-у-місті породжує певні типові екзистенціали, які
виявляють життєві пріоритети сучасної людини, її світоглядні позиції й
разом з тим – загальну перспективу розвитку міста. За думкою ж сучасного
дослідника, «екзістенціали – це способи людського існування, засади
людського буття, не предмети, а теми (курсив наш), в які їх може
перетворити дослідник. Це – ціннісні вузли, квінтесенції сенсу, цілей,
прагнень, «плавучі опори», які задають параметри існування у світі
абсурду» [81, с. 7].
Актуальним надбанням філософії екзистенціалізму є також ідея
екзистенціальної

багатовимірності

буття.

С. К’єркегор

вбачав

екзистенціальну динаміку людини у русі від площини обивательства до
осягнення етики й краси та проявів релігійності [176], М. Гайдеггер
визначав «боязку повсякденність» безособистісного das Man та спонукав
почути «заклик буття» заради розвитку і дійсності [345]. Міркуючи про
пересічне перебування у повсякденності, зазначене М. Гайдеггером як
«недійсне» життя, позбавлене автентичності, О. Больнов проголошував
життєвий сенс у русі до дійсного життя: «В основі будь-якої філософії
лежать два буттєві модуси – дійсності і недійсності... Це – задача, яка
потребує вирішення» Існування людини в умовах масовості, дефіцит
«запитуючого буття» призводить, на думку філософа, до відчуження, до
формування безособистісної людини анонімного натовпу [58, с. 53].
Відчуження в мегаполісі набуває масштабності, як і саме місто.
Екзистенціальні виміри буття визначав К. Ясперс, міркуючи про
сутність людини. Він окреслив три рівні «Я», що залежать від
співвідношення свідомості й комунікації індивіда. Перший рівень –
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«емпіричне» «Я», тотожне природному тілу, яке має переважно утилітарні
цілі, прагне задоволень, йде на поводу власних інстинктів. Другий рівень –
«Я» з пріоритетом свідомості, коли людина є перш за все носієм знань,
поважає суспільні норми, закони і бачить сенс життя у розумному
спілкуванні, в обміні думками. Третій рівень – «Я» «на рівні духу» –
позначає таку ступінь самоусвідомлення людини, в якому вона відчуває
себе частиною народу, нації, держави. Про це філософ пише так: «Окремий
індивід усвідомлює себе на своєму місці, яке має особливий сенс всередині
цілого та визначається останнім. Його комунікація – це комунікація
окремого члена з організмом. Він відрізняється від усіх інших, але складає
з ними одне в єдиному порядку» [448, с. 54].
Екзистенціальна

традиція

широко

представлена

у

працях

вітчизняних вчених. Поняття вимірів буття неодноразово фігурує у
дослідженнях

Київської

світоглядної

антропологічної

школи.

Під

екзистенціальним виміром розуміється певний онтологічно заглиблений
шар буття, який у своїх рисах творить своєрідну картину буття, якісно
відмінну від інших буттєвих шарів, але таку, що координативно
корелюється з ними. М. В. Попович у дослідженні екзистенціальнокомунікативних проблем визначає три екзистенціальні виміри людського
буття й людської комунікації: розум (когнітивна комунікація), волю
(сугестивний вимір комунікації) та почуття (експресивний вимір) [25,
с. 5–7]. Вчений готовий доповнити їх чисельними вимірами психіки
людини: «Вимірів психіки багато...психічний простір людини вкрай
багатовимірний... По мірі деструкції особистості... людина стає все більш
одномірною» [25, с. 3–4]. На думкою В. Шинкарука, людина здатна
вбачати у своєму осягненні світу сферу ідеалів, вищих цінностей – істини,
добра і краси, які й складають основу сутнісного буття [378, с. 145]. Саме
такий спосіб життя, в якому особистість керується маркером ідеального та
прагне відтворення ідеалів майбутнього у дійсності, В. Шинкарук називає
екзистенцією [377, с. 229]. Філософ вважає, що справжнє життя – це життя
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в переживаннях буття, в духовних вимірах, даних нам як Віра, Надія і
Любов [378, с. 146]. Під керівництвом професора В. Г. Табачковського у
2000–2002 рр. відділ філософської антропології Інституту філософії АНУ
ім. Г. С. Сквороди

досліджував

буття

людини

в

есенційних

та

екзистенційних вимірах як центральну наукову тему. Провідним вектором
досліджень

став

загальний

антропокультурний

вимір

буття,

його

позитивний та негативний виміри. В. Табачковський розглядав у ставленні
до особистісних вимірів феномени духовності, свободи, творчості і
моральності [291]. Багатовимірність людського описував А. Дондюк у
розмислах про людину постмодерну [123], Є. Андрос охарактеризував
комунікативний вимір буття у контексті актуальності соціального
партнерства людей [12], В. Загороднюк, аналізуючи етапи розвитку науки,
виводив антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання
[136]. Отже, ідея багатовимірності буття, зокрема екзистенціальної
багатовимірності, є одним з теретичних постулатів сучасної вітчизняної
філософії.
У постекзистенціалістській традиції наявний пошук нових аспектів
дослідження. Вчені-урбаністи, зокрема, виводять поняття екзистенціальної
парадигми міста, під яким розуміється «сукупність переживань людини,
народжених її буттям у місті, ... форма узгодження уявлень людей про
місто, що слугує засадою духовного осягнення міста...Тривалість
існування міста впливає на його екзистенціальну парадигму, що наочно
представлено різницею між старими і новими містами. Екзистенціальна
парадигма включає в себе колективну та індивідуальну памʼять городян,
їхнє уявлення про майбутнє міста» [96, с. 17]. Є сенс казати й про
екзистенціальну

парадигму

буття

людини

у

місті,

а

поряд

з

екзистенціальною парадигмою міста ввести поняття екзистенціальної
діалектики буття людини в місті та екзистенціальної діалектики міста. В
останній ми вбачаємо рух до гармонійного розвитку людини міста і самого
міста через вирішення різнобічних протиріч у практичній діяльності.
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«Діалектика, – заявляв Сартр, – не «споглядається ззовні», а «схоплюється
в процесі живої практики» [478, с. 31]. Від С. Кʼєркегора, який
запропонував поняття екзистенціальної діалектики, до М. Бердяєва з його
ідеєю «екзистенціальної діалектики божественного та людського» [41]
йдеться про можливість такого вдосконалення всього духовно-душевнотілесного потенціалу людини, в результаті якого особистість творить своє
життя та оточуючий світ на ідеалах краси, гармонії, гуманізму. Велике
місто надає людині безліч можливостей для цього й водночас породжує
купу суперечностей та конфліктів, які, користуючись термінологією
А. Тойнбі про «виклик» і «відповідь» (сhallenge and response), можна
розглядати як контроверзу. Зазначимо, що в сучасній інтерпретації
екзистенціальної

діалектики

–

в

метаантропологічній

діалектиці

Н. Хамітова – є застереження не сприймати діалектичний розвиток як
абсолютне «зняття» попередніх етапів: «кожний етап (час, епоха)
існування людини і людства тлумачиться як унікальний і самоцінний»
[350, с. 207].
Досліджуючи екзистенцію міської людини, природно звернути увагу
також на комунікативну сферу буття, адже велике місто розгортає
різнобічну комунікацію людей: кожен городянин спілкується з собою та зі
своїм мега-оточенням, виробляючи специфічні моделі комунікації.
М. Гайдеггер,

Ж.-П. Сартр,

А. Камю,

М. Мерло-Понті,

К. Ясперс

вказували, що екзистенція людини як духовний світ людського існування
виявляється саме у комунікативних актах, у спілкуванні «Я» – «Ти». Цей
підхід відображено також у діалоговеденні М. Бахтіна, у концептах
комунікативної філософії, в інших філософських течіях сучасності.
Екзистенція як специфічно людське існування у світі, як «тут-ось-буття»
виявляє свободу людини та її здатність виходити за свої межі у мисленні,
уяві, переживаннях, які зрештою артикулюються, виносяться назовні.
Повноцінний діалог у місті – на запиті часу, адже масовість мегаполісу
ускладнює душевне спілкування. Проте саме у великому місті найчастіше
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створюються локації, здатні ставати інноваційним комунікативним
простором. Більш докладно мова про це піде нижче в аналізі про
співвідношення приватного та публічного в мегаполісі.
Один з апологетів екзистенціалізму А. Камю, малюючи образ
«красномовної порожнечі» у колі абсурдності людського існування,
визначав екзистенціальну роль бунту [413]. Це у сьогоденні мегаполісу
особливо актуальне, якщо перевести метафізичний сенс індивідуального
бунту у соціальний, суспільний контекст. Протести, демонстрації, акції,
соціальні об’єднання городян, діяльність міського самоуправління стають
невід’ємними факторами становлення громадянського суспільства у
мегаполісах,

виявом

пасіонарності,

сенсоутворюючим

аспектом

буття-у-місті.
Екзистенціальний підхід у вивченні буття людини міста вимагає
зануреності у повсякденність та залучення психологічного дискурсу:
психоаналізу, екзистенціального психоаналізу, соціальної психології,
психопатології тощо. З. Фрейд, звертаючи увагу на повсякденний досвід
буття людини, винайшов його психопатологічні вияви. Наприклад,
численні порушення у повсякденній мові (забування слів або називання
невірних, неточних слів) він пояснював витісненими у підсвідоме
афектами сорому та заборонених потягів [335]. В аналізі міського життя є
сенс окремо звернути увагу на сферу аномального та девіантного у
поведінці городян, зрозуміти екзистенціальні детермінанти цього. Окрім
того, слід враховувати, що мегаполіс являє собою медійний гігант,
наповнений

внутрішніми

меседжами

комунікантів

та

зовнішньою

інформацією, яка проходить «крізь» кожного користувача, змінюючи його
настрій, світосприйняття, цінності. Інформаційна атака, амбівалентні
повідомлення, маніпуляції ЗМІ здатні викликати стани тривоги, страху,
гніву, формувати суцільний стресовий фон. У міських сюжетах
трапляються

вияви

вкрай

деструктивних

станів

людей:

інтернет-

залежність, ескапізм, самотність, депресія, суїцид. Це здається досить
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парадоксальним, але доведеним фактом: існування мега-кількості людей і
мега-пропозицій

великого

міста

не рятує

людину від

приватної

екзистенціальної кризи.
Враховуючи важливість повноцінної комунікації людей, звернемося
до інтерпретації фрейдовських ідей Ж. Лаканом, який розрізняв
«порожню» та «наповнену» мову спілкування (parole vide vs. parole pleine).
Перша – це просте нанизування речень, мовних виразів, друга – мовлення з
прагненням щось дійсно висловити. Другий різновид мовлення не
обмежений самим висловлюванням, а відсилає до більш широких
духовних процесів, що відбуваються у бутті особистості [453]. Лаканівські
ідеї

ведуть

до

визнання

факту

багатовимірності

комунікації

у

співвідношенні з екзистенціальними вимірами буття.
Імплантація

класично-екзистенціалістських

ідей

у

логотерапії

В. Франкла, екзистенціальному аналізі Л. Бінсвангера, Dasein-аналізі
М. Босса, екзистенціальній психології США наближає до гострих проблем
нашої епохи, відзначеної антропологічною кризою, культом споживання,
нарощуванням відчуженості та дефіцитом самоідентифікації. В. Франкл,
розгортаючи

метод

логотерапії,

уточнює

значення

терміну

«екзистенціальний», вказуючи, що він використовуватиметься у трьох
значеннях: «...для визначення самого існування, тобто, специфічно
людського способу буття; для визначення сенсу цього існування і, нарешті,
для визначення здатності індивіда здобувати цей сенс, тобто його воління
до

сенсу»

[331,

с. 189].

Волю

до

сенсу

можна

розглядати

якнайактуальніший екзиcтенціал буття-у-місті. Адже велике місто,
покликане задовольнити максимум потреб, водночас здатне сприяти
духовно-душевній стагнації тих городян, які роблять ставку суто на
матеріальний бік життя, намагаються заповнювати екзистенціальну
порожнечу споживанням матеріальних благ. При цьому ідея В. Франкла
про «ноогенний невроз» сучасного городянина

дає змогу більш

прискіпливо дослідити феномен міського автоматизму, коли людина
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проживає життя у місті в рамках внутрішніх міських міграцій «робота-дімспоживання»

і

не

намагається

вийти

за

коло

буденності,

до

трансцендентальних висот. Необхідним чинником подолання автоматизму
є відкритість – те, що М. Гайдеггер називав «відкритим ставленням
індивіду до світу (offener Weltbezug)» [348, с. 5–45]. Індивідуальна
відкритість окремого городянина сприяє загальній соціальній доступності
до співробітництва, до активізації громадського суспільства у публічному
дискурсі [438, с. 49–55].
Поряд з класичними філософсько-психологічними та соціологічними
підходами до онтологічно заглиблених підвалин буття людини, їхній зміст
вивчає та використовує екзистенціальний аналіз. Теоретичні розробки
щодо екзистенціального підходу до проблем людини сягають у загальну
екзистенціальну традицію. Відштовхуючись від розуміння С. К’єркегором
екзистенції

як

ставлення

до

себе та

до

іншого, як

самобуття

суб’єктивності, багато вчених відзначають онтологічні та персоналістичні
акценти в екзистенціальному аналізі. В. Шумський, уточнюючи поняття
екзистенції,

підкреслює,

що

екзистуюча

людина

здатна

до

самодетермінації, до вироблення системи цінностей у комунікації, і це
формує її духовну сутність [386, с. 181–198]. Для подальшого уточнення
поняття екзистенціального звернемося до художньої аналогії В. Франкла:
«Літак не перестає бути літаком, коли він пересувається землею... Проте
лише піднявшись у повітря, він доводить, що він літак. Так само людина
починає поводити себе як людина, лише коли здатна подолати рівень
психофізично-органістичної даності та поставитися до себе, не обов’язково
протиставляючи себе самій собі. Ця можливість і є екзистенція
(існування), а існувати – означає постійно виходити за межі себе» [330,
с. 93]. С. Кривцова називає такий підхід «трьохвимірною моделлю
людини»: психодинамічний та тілесний вимір у горизонтальній площині та
духовний вимір – у вертикалі, протиставлений першим двом [170, с. 34].
Екзистенція міської людини транслюється у зовнішній світ через певні
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екзистенціали, серед яких можуть бути типові модуси буття. Саме вони
дають матеріал для екзистенціального аналізу, покликаного корегувати
авторефлексію та мотивацію людини.
Концепти

екзистенціального

філософсько-психологічних

думках:

аналізу

відображено

Dasein-аналіз

у

низці

Л. Бінсвангера

та

М. Босса [47], американська модель Дж. Б’юдженталя [62], С. Мадді [202],
Р. Мея [227], І. Ялома [399], персоналістичний контекст А. Ленгле [456],
А. Меркуріо

[215],

практику

екзистенціального

аналізу

докладно

описували С. В. Кривцова [170], В. В. Летуновський [183], І. М. Майніна
[203]. Не дивлячись на різнобічні тлумачення ієрархії феноменів сутності
та існування, майже усі дослідники підкреслювали особливу роль
граничних ситуацій у виявленні екзистенції людини. При цьому варто
пригадати

ідею

Ж.-П. Сартра

щодо

провідної

відмінності

екзистенціального підходу від інших, яка полягає в тому, що людина
розглядається як свідома (курсив наш) істота, здатна раціонально
обмірковувати власне життя та будувати у часі «проект себе» [265].
Направленість екзистенціального аналізу в майбутнє певним чином
корелюється з урбаністичним вектором розвитку людства, адже міста
переважно скеровані на проектні зрушення, на життєвий план.
Засновник
використовуючи

екзистенціального
гайдеррівське

психоаналізу

розуміння

буття-у-світі,

Л. Бінсвангер,
проголошує

необхідність приділяти першочергову увагу екзистенціалам буття, що їх
вербалізує людина [47]. Р. Мей, також представник екзистенційного
аналізу, зазначає необхідність для консультанта перш за все враховувати
граничні стани людини, екзистенціали волі, надії, страху, відчаю,
демонічне поривання до самоствердження [227]. Е. Бенвеніст вказує, що
суб’єктивний характер комунікації являє собою семіотичну систему, яка
безпосередньо виявляється у комунікативних актах особистості [32,
с. 228]. Таким чином, у світосприйнятті та комунікації людини присутній
шар підсвідомого, не керованого раціонально. Вочевидь одним зі шляхів
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гармонізації буття-у-місті може стати самоусвідомлення людини, її
готовність взяти відповідальність за власне життя, вміння збалансовувати
розум та емоції. При цьому, не дивлячись на великий накопичений
аналітичний та практичний матеріал щодо буття у великому місті, до цих
пір бракує цілісної діагностики проблем мегаполісу з точки зору людської
екзистенції. Нам здається, що за умови винайдення сукупності типових
екзистенціалів буття у мегаполісі та встановлення їхньої взаємодії, можна
отримати корисний матеріал для практики екзистенціального аналізу та
антропологічних розвідок.
Класики екзистенціального аналізу зазначали, що вдосконалення
людини, корекція особистісних проблем обов’язково передбачають
внутрішній діалог. Авторефлексія – принада особистості, яка стоїть на
шляху особистісного розвитку і готова запитати себе про сенсожиттєві
орієнтири. За А. Ленгле, провідним питанням для самоусвідомлення є
наступне: «можу чи не можу я існувати в конкретній екзистенціальній
ситуації?» Рішення прийняти і витримати – найліпша відповідь на таке
питання [182]. Інші питання на кшталт «чи подобається мені жити?», «чи
маю я право бути таким?», «який зараз запит життя?», звернені людиною
до самої себе, допомагають усвідомити цінність буття, відновити довіру до
себе, збудити мотивацію та волю. Такого роду оцінка проблем (An-seiten,
Wert-shutsung), за Ленгле, розгортають суто екзистенціальні процеси у
людському бутті [182, с. 5–39]. Зазначимо, що подібна методика корекції
буттєвих проблем вимушує людину долати автоматизм життя у великому
місті, спонукає заглибитися у власний мікросвіт, створити особисту зону у
просторі мегаполісу. При цьому, нам здається, методика екзистенціального
аналізу достатньо мобільна і добре вписується в інтенсивний темпоритм
життя мегаполісу. Пацієнт виявляє себе як суб’єкт власного життя, здатний
приймати рішення та робити відповідальний вибір «тут і зараз».
Буття у місті накопичує життєвий досвід. Цілком доречно говорити
про специфічний міський досвід саме в екзистенціальній площині.
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В. В. Знаков зазначає: «Досвід – це найглибше знання, яке народжується в
корінні екзистенції у процесі переживання і діяльності, що складають
духовне життя особистості, підводять до рішення нею корінних питань
існування: ставлення до смерті, прилучення до світу, подолання
самотності» [142, с. 49]. Дослідник вбачає у структурі досвіду інтенційний
компонент (направленість дій), тезаурусний (неявне невербалізоване
знання) та етичний компонент (сутнісне ставлення до подій) [142,
с. 48–52]. Ця тріада здається нам далеко не вичерпним засобом
характеристики багатовимірності екзистенціального досвіду. Проте ми
цілком погоджуємося із судженням В. Знакова, що переживання є
провідним модусом в осягненні й накопиченні екзистенціального досвіду.
Вчений також справедливо вказує на існування модусів неосяжного і
таємничого в екзистенціальному досвіді. Це, на наш погляд, напрям
корелюється з буттям-у-місті, адже міський простір, особливо, простір
мегаполісу, завжди приховує якісь таїни та загадки для людини, що має
волю до пізнання міста. Міські міфи демонструють тягу людини до
втаємничення міської історії, фіксації непізнаного й неосяжного на
раціональному рівні пізнання.
Відзначимо також такий екзистенціалістський підхід до сприйняття
людиною оточуючого світу, в якому робиться наголос на визначальній
ролі людської уяви: «Будь-яке уявлюване зʼявляється на «фоні світу», і,
навпаки, будь-яке схоплювання реального в якості світу має на меті
приховану можливість подолати його в напрямку до уявлюваного. Будьяка образна свідомість утримує світ як небуттєвий фон уявлюваного, і,
навпаки, будь-яке усвідомлення світу закликає і вмотивовує образну
свідомість як схоплюючий особливий сенс тієї чи іншої ситуації» [264,
с. 308]. Міський простір являє собою сукупність образів, а велике місто
несе образну надмірність. Тому вміння маркувати простір міста й водночас
спостерігати за його образними пропозиціями – неодмінна складова буттяу-місті, яка потребує докладного розгляду. Адже світосприйняття
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починається з роботи органів почуттів, де зір займає провідне місце.
Недарма у ХХ столітті зароджуються такі сфери знань, як візуальна
антропологія та візуальна соціологія, що поширюються на сприйняття
предметів візуального мистецтва, але цілком заслуговують введення у
загальноміську антропологію [385, с. 6–12].
У наш час можна зафіксувати увагу дослідників екзистенціального
толку до соціальності й асоціальності людини у тому сенсі, що суспільна
поведінка, взаємовплив особистості і соціуму оцінюються як такі, що не
обов’язково призводять до відчуження й деструктивних станів. Людина
міста повсякденно вимушена соціалізуватися попри індивідуалістичні
наміри, і в цей процес вочевидь вбудовано цілу палітру екзистенціалів.
Соціолог А. Фонтана, перебуваючи в екзистенціалістській традиції,
затверджує первинність «теперішнього» буття-у-світі і, відштовхуючись
від сартрівської ділеми «існування-в-собі» та «існування-для-себе»,
наголошує на важливості історичного й ситуативного контекстів буття
[427, с. 163]. Значним надбанням західної екзистенціальної соціології є
також розкриття зв’язку індивідуального та суспільного конфліктів:
«закони та ідеї суспільного устрою виступають незалежними і вищими від
індивіда, ... вони існують як домінуючий над цими почуттями феномен.
Пристрасть до раціональності може навіть істерично атакувати всі інші
почуття. І коли це відбувається в середині особи, результатом маємо
індивідуальний конфлікт у вигляді неврозу, комплексу провини або стану,
де всі інші почуття пригнічуються диктатом закону (репресія, ухиляння,
раціоналізація, самообман). Коли це відбувається на міжіндивідуальному
рівні, маємо соціальний конфлікт (дискусію, боротьбу, війну)» [426, с. 20].
Зрештою «проблема соціального устрою є центральною проблемою
існування цивілізованої людини і такою, що безпосередньо стосується
розуміння проблем її існування» [426, с. 19]. Звернення до соціального
контексту відбувається і в екзистенціальній феноменології, де зазначається
існування «когорти осіб, що водночас і відзначена історичними подіями, і
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сама створює історію своїми діями» [493, с. 212]. Ця теза наближає нас до
розуміння пасіонарності як екзистенціального феномену, що є особливо
актуальним в аналізі сучасних соціальних катаклізмів в українських
мегаполісах.

Зазначена

екзистенціалістами

свобода

вибору

здатна

розгорнутися у соціальні свободи: свободу слова, совісті, творчості,
самовиявлення.
У

пошуках

типових

екзистенціалів

людського

буття-у-місті

неможливо обминути класичну тріаду віри, надії і любові як основи
світобачення й системи цінностей людини. Є сенс дослідити також
співвідношення сакрального і профанного у місті, що розкриє картину
сучасного пошуку основ віри, трансцендентних рухів людини. На цьому ж
наголошують представники екзистенціальної теології, міркуючи про
поширеність есхатологічних міфів та про відношення «вічного» й
«світського» у житті сучасних людей. «Тільки збалансована екзистенційна
перспектива здатна відновити віру, яка затверджує Іісуса Христа у
термінах вічного світу, єдності історичного і божественного», – стверджує
Г. Слейт [481, с. 290].
Зупинимося більш детально на характеристиці екзистенціальних
вимірів буття у проекті метаантропології Н. Хамітова. Згідно з ключовими
концептами

метаантропології

у

буденному

бутті

(в

буденності)

відтворюється родове та цивілізаційне існування людей. Цей процес
розгортається інстинктивно – під впливом волі до самозбереження та
продовження роду. «Буденність є найбільш абстрактним станом людського
буття, в якому менш за все проявлене особистісне. Буденне буття людини
виражає його адаптацію до матеріального буття суспільства. У буденному
бутті людина живе стереотипом «не гірше за інших». Це буття принципово
безособистісне». [352, с. 122]. Безвідповідальність, інерційність, буденний
клопіт при певній родовій душевності – прикмети буденного буття
людини.
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Виходячи у граничний вимір буття, людина, здійснюючи порив до
свободи, пориває з буденними межами, виявляє волю до влади, творчості
та пізнання. У граничному бутті особа починає, кажучи словами Сартра,
робити «проект себе». Розвиток самопізнання, усвідомлення трагізму
кінцевості життя, жах перед Ніщо, болісний пошук сенсу життя – риси
граничних

ситуацій,

які

зазвичай

переживає

людина

у

своїй

екзистенціальній генезі. «Бути на межі – означає поставати... Ставати
кимось іншим... У граничному бутті треба поставати, а не бути» [352,
с. 172–173].

Внутрішня

і

зовнішня

суперечливість,

самотність

і

переборення самотності, постійна екзистенціальна напруга – прикмети
граничного буття людини. Метаграничний вимір буття розкриває
можливість справжньої повноти людського буття: «це все, що лежить за
межами буденного буття з його заборонами і нудьгою, і разом з тим воно
долає суцільно-трагічний характер буття-на-межі з його тугою, жахом і
відчаєм. Це деяка нова гармонія, нова і ясна усе – повнота людського
життя, яке дихає Вічністю й підіймається до Буття» [352, с. 221]. В
узагальненні проект метаантропології затверджує 5 метаантропологічних
законів: принцип метаантропологічної тріади екзистенціальних вимірів
буття людини (буденне, граничне, буття за межею або метабуття), принцип
онто-волюнтаризму (вольові імпульси формують екзистенціальні виміри),
принцип антропологічної відносності та абсолютності (існує синтез
вимірів при домінанті одного з них), принцип антропо-трансцендентування
(буття Боголюдини можливе у синтезі геніальності, героїзму і святості),
принцип

андрогінізму

(гармонізує

людину

єдність

фемінного

та

маскулінного як душевного і духовного «всередині» особистості) [352,
с. 212]. Особливо нас цікавлять прояви зазначених Н. Хамітовим вольових
універсалій, як-то: волі до самозбереження і продовженню роду, волі до
влади, волі до пізнання і творчості, волі до любові і свободи [352, с. 210].
Очевидно, що ці вольові інтенції, породжуюючи екзистенціальні виміри
буття-у-місті, формують міські практики, які в свою чергу складають
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загальну картину сучасної цивілізації і культури. Отже, поділяючи основні
концепти метаантропології, будемо керуватися ними у дослідженні
проблем екзистенціальної генези людини в бутті-у-місті. Таким чином,
необхідно враховувати екзистенціальну багатовимірність буття людини та
провідну роль граничних ситуацій у поставанні людської особистості у
місті. Адже людина являє собою проектора і творця власного життя, що
несе повну відповідальність за свої вчинки, здатна виявляти волю до
свободи та екзистенціального бунту задля відстоювання свого вільного
вибору. Будь-які прояви людини, як-то відчуття, настрої, переживання
здатні ставати сутнісними рисами, структурами буття, способами «бути»,
коли глибинно впливають на онтологічні підвалини буття.
1.4. Семіотика як методологічна засада вивчення буття людини в
мегаполісі
Семіотика як наука про знакові системи є вдалою методологічною
призмою для розгляду мегаполісу в якості масштабного квазітексту та
мегапростору людської комунікації. Адже місто «розмовляє» з кожним
своїм мешканцем та водночас містить всередині себе безмежну сукупність
комунікативних

перетинів

у

реальному та

віртуальному вимірах.

Ф. де Соссюр слушно писав: «Семіотика... це область знання, об’єктом
якого є сфера знакового спілкування, ... наука, що вивчає життя знаків у
рамках життя суспільства» [280, с. 98]. Низка семіотичних дефініцій
щохвилини актуалізується дійсністю великого міста. Людина дивиться на
місто, «читає», слухає його, відчуває тактильно та інтерпретує міські
повідомлення, встигаючи робити їхню сенсорну селекцію, вибудовувати
знакові, символічні, міфологічні пріоритети й обмінюватися ними зі своїм
оточенням. Мегаполіс являє собою масштабний континіум знаків, які
взаємодіють між собою та іншими знаковими системами.
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Як зазначає К. Червоненко, «семіотика міського простору має різне
значення відповідно до того методологічного інструментарію (місто як
текст, категоріальний опис міста, топографічний метод дослідження міста),
який ми застосовуємо для вирішення поставленої проблеми» [364, с. 215].
Тож розглянемо, який саме семіотичний інструментарій може бути
дотичним до нашого дослідження. Найбільш поширеною традицією у
семіотичному аналізі дійсності є сприйняття її як тексту. Щодо міста про
це влучно писав В. Руднєв: «Вулиця міста – текст чи сукупність текстів.
Назви вулиць і номери будинків, реклама і назви магазинів, дорожні знаки
і світлофор – усе несе інформацію та зчитується мешканцями міста і
приїжджими» [259, с. 206].
Оскільки сам термін «семіотика» етимологічно тотожний поняттю
«знаку», є сенс, використовуючи семіотичний підхід, аналізувати місто і як
середовище знаків і як автономний сукупний знак. Зазначимо, що Чарльз
Пірс, засновник терміну «знак» у сучасному розумінні, тлумачив його у
тріаді матеріальної оболонки, об’єкту позначення та правил інтерпретації
[248]. Використовуючи цей підхід, можна стверджувати, що кожний
суб’єкт чи об’єкт міста інтерпретується людиною у сукупності форми і
змісту, хоча матеріальна оболонка інколи фактично відсутня, коли
інтерпретація відбувається суто в уяві. У такому випадку пріоритетними
стають знаки індексальні. У випадку ж фактичного споглядання чи
осягнення матеріальних знаків міста вони можуть сприйматися як іконічні
чи конвенційні (умовні). Уточнимо, що за Пірсом, знаки-індекси – це ті,
що безпосередньо вказують на об’єкт, ікони чи іконічні знаки є аналогами
дійсності, а символи вказують на об’єкт опосередковано. Також Пірс
обґрунтував наявність екстенсіоналу знаків (множини об’єктів) та
інтенсіоналу (глибини змісту поняття). Глибина змісту знаків мегаполісу
потребує неабияких вольових зусиль людини з причини надлишку знаків,
що перетворюється інколи в інформаційний спам і взагалі відмикає
здатність та бажання поринати у глибину повідомлення [250]. Тріаду
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Суб’єкта, Предикату та Зв’язки, зазначених Пірсом у реченнях, цілком
можливо експлікувати і на комунікацію людини з будь-яким об’єктом
міста у разі їхньої екзистенціальної взаємодії, одушевлення міського
артефакту, налагодження «діалогу» з ним. Ф. де Соссюр у розгляді
лінгвістичних знаків відзначав їхню двосторонню психічну сутність –
сполучення поняття та акустичного образу. Називаючи семіотику
семіологією, він розрізняв синхронію та діахронію, мову як систему
(langue) і мову як комунікативну діяльність (parole) [280]. Якщо
використати цю дихотомію у розгляді міського простору, можна
констатувати наявність загальної «риторики» міста, яку людина щоденно й
автоматично «всмоктує», та безпосередню мовленнєву діяльність –
комунікацію мешканців міста. Також доречно врахувати розмисли
Ч. Морріса, який, фіксуючи наявність семіотики як науки, запропонував
поняття «семіозису» – процесу (курсив наш), в якому дещо фігурує як знак
[222]. Класиками семіотики було затверджено такі виміри семіозису, як
семантику (відношення знаків до їхніх об’єктів), прагматику (відношення
знаків до інтерпретаторів) та синтаксис (відношення знаків один до
одного) [250]. Буття людини у мегаполісі з семіотичної точки зору
актуалізує усі ці складові семіозису, що буде показано нижче.
Саме у знаках відображено різноманітність засобів функціонування
міста: міські шляхи, правила і напрямки руху, розклади трафіку, текстові
застереження, рекламні щити, магазинні вітрини, звуки, сигнали,
фрагменти розмов, скупчення людей, вулична мода, екстер’єри, таблички,
листівки і багато іншого – усе це складає знакове мегасередовище.
Класифікація

знаків

являє

собою

актуальну

практичну

задачу

впорядкування міських образів у сприйнятті міста та вдосконалення
іміджу і бренду мегаполісу. Крім того, винайдення типових семіотичних
конструктів у просторі мегаполісу допомагає зрозуміти екзистенціальний
підтекст міських повідомлень, особливості переживання людиною впливу
міста і складання у зв’язку з цим впливом своєї шкали цінностей буття.
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Необхідно врахувати і те, що «знаки не тільки допомагають краще
зрозуміти життя суспільства, але й можуть приховувати своє істинне
значення. Від того, наскільки успішно людина навчиться їх розуміти,
залежить її здатність протистояти маніпулятивним впливам, тиражованим
ідеологічним стереотипам, обмеженням можливостей для самостійного
мислення та прийняття рішень» [361, с. 145].
У ХХ столітті народжуються провідні семіотичні школи: французька
школа

семіотики

(Р. Барт,

Ж. Деррида,

Ю. Кристева,

Ж. Лакан,

К. Леві-Строс, М. Фуко, Ф. Солерса, Ц. Тодорова, Ж. Фай), семіотична
парадигма Умберто Еко, Тартуська, Московська, Польська семіотична
школи тощо. Класифікація знаків доповнюється природними, образними,
функціональними та вербальними. Втіленням їх у місті виступає мова
городян, загальна логосфера мегаполісу, артефакти на вулицях міст
(образні й символічні знаки), міські ландшафти, зелені зони, погодні
явища, домашні тварини (природні чи натуральні знаки). Технічні засоби
організації життя міста і цифрові засоби комунікацій відповідно складають
конвенційні знаки у штучних системах повідомлень. Доречним у
семіотичному розгляді мегаполісу стає також «трикутник Фреге» згідно з
яким знак відноситься до предмету позначення у тандемі безпосередньо
денотату в його позначеній сутності та концепті змісту, суб’єктивному
тлумаченні знакового сенсу [430, с. 31]. Прикладом цього можуть бути
фігурки пішоходів на світлофорах – символи, які являють собою
матеріальний об’єкт (продукт промислового виробництва) та водночас –
знакову вказівку на правила руху.
Окремий найпотужніший семіотичний пласт міста несе архітектура й
архітектоніка. Осмислення міської архітектури та простору міста як
сукупності знаків і символів розгортали у своїх дослідженнях Р. Барт,
В. Беньямін, Ч. Дженкс, Г. Зіммель, К. Леві-Стросс, К. Лінч. Р. Барту
безпосередньо належать поняття «семіотика простору» та «риторика
образу», дякуючи яким можна аналізувати місто як певний гетерогенний
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текст [26]. Семіотичну структуру міста в її, перш за все, архітектурній
складовій розробляв Ч. Дженкс, вводячи категорії семантики простору,
тексту, коду, знаку і синтаксису [118]. У сукупності знаків, символів і
міфів

розгорнув

свій

проект

семіотики

міста

Н. П. Анциферов,

досліджуючи «душу Петербурга» як самостійний художній образ в
літературі, що має свою анатомію, фізіологію та психологію [17].
Зазвичай дослідники семіотичного напрямку розрізняють у міській
архітектоніці

формальний

контекст,

де

«прочитуються»

зовнішня

структура, її впорядкування, формально-композиційний, в якому вбачають
зв’язок змістовного рівня об’єкту з історією, культурою, релігією, та
типологічний, що фіксує композиційно-типологічні аспекти образу.
Безпосередньо до міського простору дотична середовищна семіотика, в
якій аналізуються композиційні напрямки артефакту, та буттєво-змістовна
семіотика (відшукуються буттєві значення і смисли буття-у-місті).
Семіотичний підхід до міста як архітектурного феномену також вбачає
«читання

міста»

М. В. Пучков);

як

втілює

«книги»,

«гіпер-тексту»

архітектурну

герменевтику

(А. А. Барабанов,
в

сукупності

культурнотворчих форм та способів її інтерпретації (П. В. Капустін,
Г. Я. Мокеев,

І. В. Морозов).

Здебільшого

прихильники

семіотики

сприймають архітектуру міста як своєрідну «мову» чи «знак», що
потребують історично-семантичного аналізу. Здобуває популярності також
образно-асоціативний підхід (А. Ф. Лагопулос, Х. Мутаньола-Торнберг,
П. Пеллегрино), де архітектурні об’єкти розглядаються як сенсоутворюючі
феномени.
Матеріалом для семіотичного тлумачення міста часто стають
літературні твори; особливого поширення такий напрямок здобув у
дослідженнях представників тартусько-московської семіотичної школи
(Ю. М. Лотман, З. Г. Мінц, В. Н. Топоров, Б. А. Успенський). На думку
Ю. Лотмана, місто постає як простір, як час та ім’я, і саме ці три іпостасі
надають життя справжньому образу міста у світовій культурі та в житті
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окремої людини [199]. За визначенням В. Н. Топорова, місто – це цілісний
текст в усій сукупності повідомлень, що «надходять» від людей міста та
його споруд, вулиць і площ, садів і островів, і навіть туману чи дощу у
місті. Місто стає «зрозумілим, як гетерогенний текст, якому приписується
якийсь сенс, і на підставі якого може бути реконструйована система знаків,
реалізована в тексті» [304, с. 227]. Розглядаючи Петербург як місто у
просторі з точки зору географії та безпосередньо простір міста як
архітектурний феномен, Топоров характеризує простір міста як театр, де
існує «сценічна» та «закулісна» частини, завжди присутній «глядач», а
«текст» міської драми тотожний самому місту. Ю. Лотман визначає такі
різновиди міста, як «концентричне» (розташоване у центрі або на горі,
виділене з оточення, має замкнений характер) та «ексцентричне»
(знаходиться на лінії контроверзи природи і культури, наприклад, на
узбережжі, і є «розімкненим») [199]. На наш погляд, не дивлячись на
поширеність такого розподілу міст, «розімкненість» та «замкненість» міста
багато в чому залежить від суб’єктивного сприйняття. Більшість світових
міст побудовані саме на узбережжях рік та морів, тому навіть з
географічної точки зору «замкнених» міст обмаль. Тим більш це
стосується

мегаполісів,

які,

як

правило,

розтягуються

чи

навіть

зрощуються між собою саме вздовж берегів річок, морів, океанів, великих
транспортних смуг. Замкненість чи відкритість, скоріш доречно сприймати
як метафізичні орієнтири в осягненні міста людиною. Певні переживання,
екзистенціальні вияви буття можуть спричинити сприйняття міста як
западні, задушного полону серед «кам’яних джунглів», або навпаки – як
простору свободи, мандрівки, пізнання і творчості. Суб’єктивним
фактором є, з нашої точки зору, і відомий в теорії міста розподіл міст
Г. Зіммелем на «істинні» та «штучні», де Венеція тлумачиться як місто
«несправжнє», а Флоренція – як «справжнє» [139]. Проте можна цілком
погодитися з вченим щодо тлумачення міста як автономного артефакту.
Дійсно, міста, подібні вказаним, зберігають скарби культури, історії,
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архітектури, і одним своїм образом являють витвір мистецтва, окрім цього,
часто стають яскравими «героями» у літературних творах, у живопису,
кінематографії. Також можна погодитися із зазначеними дослідниками у
думці щодо потенційної конфліктності міського середовища, латентній
бінарності його складових та драматичності міського життя.
Сприйняття міста як вистави, театру цілком притаманне також
видатному досліднику міст В. Беньяміну. Аналізуючи особливості
Марселя, Неаполя, Москви, Парижа, Берліна, Беньямін вибудовує свій
топографічний метод [33]. На наш погляд, цей метод перегукується із
творенням ментальних карт ситуаціаністами, коли людина зонує місто
згідно своїм суб’єктивним переживанням, спогадам, асоціаціям. Таким
чином місто перетворюється у простір топосів. Беньямін пише: «Я
розробив цілу систему умовних позначок, і вони б зарясніли на сірому
фоні карти, якщо б я чітко позначив на ній квартири друзів і подруг,
будинки, де збиралися всілякі групи – від «дискусійних залів»
молодіжного руху до місць зібрань молодих комуністів, – кімнати готелів
та борделів, де мені доводилося ночувати, вирішальні для мене лавки
Тиргартена, шкільні маршрути та заповнені при мені могили, адреси
модних кафе із такими, що були колись у всіх на устах, але нині забутими
назвами, тенісні корти, на місці яких тепер порожні дохідні будинки, і
кімнати з позолотою і ліпниною, які навівали не менший жах, ніж
спортзали, оскільки в них проходили уроки танцю» [33, с. 166–167]. Автор
виводить яскравий образ – тип городянина-Фланера, який, осягаючи
ексцентричне місто, сам стає ексцентричним, здатен вдаватися до епатажу,
аби бути поміченим у натовпі, і тим долає нудьгу буденності.
Інший дослідник семіотичної специфіки міста Джонатан Каллер
зосереджується на типі Туриста, семіотичних ознаках поведінки гостей
міста, які «читають» міста, пейзажі та культури суто як знакові системи
[419]. Місто зрештою постає як багатошаровий семіотичний механізм, що
генерує різні смисли, розмаїття гетерогенних текстів і кодів, надає нову
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інформацію за рахунок того, що зіштовхує коди і тексти різних
національних,

культурних,

стильових

модифікацій.

«Джерелом

семіотичних колізій є не тільки синхронне співіснування різнорідних
семіотичних утворень, але й діахронія: архітектурні споруди, міські обряди
та церемонії, самий план міста, найменування вулиць і тисячі інших
реліктів минулих епох постають як кодові програми, що несуть тексти
історичного минулого. ... Місто – механізм, що постійно заново народжує
власне минуле, яке отримує можливість співіснувати з теперішнім немов
би синхронно. У цьому відношенні місто, як і культура, – механізм, що
протистоїть часу» [361, с. 212].
В образних системах мегаполісу природно привертають увагу містян
такі візуальні знаки та символи, які народжують емоції та розумовий
виклик. Осягненню цього присвячено зокрема семіотичний концепт
Умберто Еко, який пов’язував риторику та ідеологію, відображену у
знаках, в одне ціле. У. Еко пропонує розрізняти в семіотиці п’ять
кодифікаційних рівнів: іконічний рівень (де визначається тип іконічного
знака), іконографічний рівень (значення), рівень тропів (візуальні
еквіваленти мовних тропів), рівень топосів (передумова та аргументація),
рівень ентимем (рівень візуальної аргументації) [389]. За допомогою такої
класифікації можна аналізувати, зокрема, рекламні образи великого міста,
які в наш час складають величезну долю візуального впливу мегаполісу. У
праці «Відсутня структура. Введення в семіологію» У. Еко слушно
розкриває провідний ідеологічний підтекст рекламних повідомлень –
пропаганду споживання [389]. Ідеологія споживання пронизує багато
знакових структур у місті і являє собою великий пласт маніпуляцій, гри на
людських інстинктах. Розкодовування подібних повідомлень – гідне
завдання для тих, хто прагне особистісної актуалізації і духовного
розвитку, звільнення від спраги споживання, його культу.
У руслі семіотики народжується поняття візуальної комунікації –
спілкування і взаємодія людей та образів у просторі міста. У цьому сенсі
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зазначимо актуальність семіотичних досліджень Артура Бергера. Він
відштовхується

від

поглядів

М. Джонсона,

Д. Лакоффа,

Ч. Пірса,

Ф. Соссюра та З. Фрейда у пошуках підтексту знаків і символів, наче
відшукує в них мову «підсвідомого»: «Знаки сприймаються нами в
певному контексті, який включає інші знаки і символи. Ці комбінації
різних знаків і символів ми традиційно називаємо образами. ... Образ – це
набір символів, кожний з яких має особливе значення; в деяких образах
існує багато різних рівнів значення та взаємодій між ними» [36, с. 69]. На
думку А. Бергера, сутність візуальної комунікації полягає саме в обміні
образами, у сприйнятті образних систем в суспільстві та відображенні і
конструюванні їх у засобах масової інформації. Вчений підкреслює, що
винайдення означального та означувального у візуальних образах зазвичай
має суб’єктивний характер, бо відповідає культурним кодам окремих
соціальних груп та особистостей. Окреслені принципи «згущення»
(звуження образу до підібраних стильових унікальних ознак) та
«зміщення» (зведення сукупності характеристик об’єкту до однієї риси,
наприклад, у фалічних символах) [36, с. 70] допомагають зрозуміти наміри
людини, яка виносить судження про суб’єктів і об’єктів оточуючого
простору, конструює образи, зокрема імідж чи бренд міста.
Проводячи семіотичний аналіз, є сенс більш докладно роздивитися
поняття символу і міфу. М. Бердяєв називав символ об’єднуючим началом
між двома світами, смисл одного з яких знаходиться в іншому вимірі, ніж
знак, що передає цей смисл: «Сам по собі наш природний, емпіричний світ
не має значення та смислу, він отримує своє значення та смисл через світ
духовний» [43, с. 51]. М. М. Бахтін також вбачав у символі провідний
потенціал

інтегрування

справжнього

символу

духовного
через

і

матеріального

опосередковані

світів:

смислові

«зміст

зчеплення

співвідноситься з ідеєю світової цілокупності, з повнотою космічного і
людського універсуму. Світ має смисл» [30, с. 381]. Ернст Кассірер,
приділяючи значну увагу символічній складовій людського буття, також
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вбачав у знаках і символах «засіб, за допомогою якого відбувається будьяке оформлення духу» [163]. Наведені цитати підводять до розуміння
глибинного сенсу будь-якого міського символу, його антропоморфної
природи та екзистенціальної насиченості. Яскраво пише про це
Н. Берберова у своєму метафоричному описі Парижа: «Париж – не місто.
Париж – образ, знак, символ Франції, її сьогодні, учора, образ її історії, її
географії та її прихованої суті. Це місто насичено змістом більше, ніж
Лондон, Мадрид, Стокгольм і Москва, майже також, як Петербург і Рим.
Він наповнений цими значеннями, він багатозмістовний, він каже про
майбутнє, про минуле, він перевантажений обертонами дійсності, важкою,
багатою, густою аурою сьогоднішнього дня. В ньому неможливо жити так,
начебто його не існує, законопатитися від нього, зачинитися – він усе одно
увійде в дім, у кімнату, в нас самих, стане змінювати нас» [35, с. 262–263].
Сучасні визначення поняття символу і міфу у контексті семіотики
міста знаходимо у Н. В. Гришаніна: «Символ – це маркірований текст
міста, який має життєво-побутові, культурні, природно-кліматичні,
ландшафтні, історичні та матеріально-культурні риси...» [102, с. 56].
Міський міф Н. Гришанін визначає як «єдність найменування та простору
міста», наголошує на єдності часової циклічності і вічності у міфі,
пропонує такі міфоутворюючі елементи, як «ім’я», «відношення міста і
простору», «шлях», «ототожнення» [102, с. 48]. Автор виділяє такі типи
міських символів, як «місто у просторі», «простір міста», символ
співвідношення культури і природи, символи імені та образу міста [102].
Міфи міста являють собою інтригуючі історії, що передаються як
правило з покоління у покоління городян і стосуються майже усіх сфер
життя людини і міста. Виділяються міфи теологічні, солярні, героїчні,
есхатологічні, етимологічні тощо. Міфологізуватися може будь-яке місце у
місті, локація, пам’ятка чи навіть дерево, якщо це пов’язане з якоюсь
надзвичайною історією, яка, у свою чергу, перетворюється з часом у
міську легенду. На думку К. Г. Юнга, міфи не тільки допомагають людині
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пояснити світ, а й слугують засобом встановлення контакту зі світом та
переживаються як реальність [395]. Себто, міфологічність мегаполісу
напряму апелює до екзистенціальних вимірів буття людини, осягнення
міфу виявляє певні духовно-душевні якості особистості. Про це слушно
пише І. Шергалова, зазначаючи, що історичний прецедент, зазвичай
покладений у витоки міфу, сприяє формуванню солідарності і духовності
городян: «Через міф ми пізнаємо час, світ, історію міста на основі почуття
співдружності... Міф формує нову реальність, розкриваючи її через
особливі образи, зрозумілі саме людям певного міста» [376, с. 18]. Отже,
семіотика надає можливість досліджувати буття людини мегаполісу в
оточенні знаків, сигналів, символів і міфів, і кожне місто можна сприймати
як текст, що має семантичну маркіровку. Людина міста виступає як
споживач семіотичної інформації та водночас – як її інтерпретатор і
творець.
1.5. Постмодернізм як методологічна стратегія специфіки
дослідження людського буття в мегаполісі
Великі міста світу здавна ставали об’єктами прискіпливої уваги
вчених із різних галузей знання. Філософський контекст досліджень йде
поруч із соціологічним, констатуючи специфіку життя людини міста в
умовах глобалізації, урбанізації, а разом з тим

– нарощування

психологічних, екологічних, економічних, політичних проблем. Особливе
місце у дослідженнях мегаполісів займає постмодерністський дискурс.
Філософи-постмодерністи писали про місто не просто як аналітики, а й як
безпосередньо

мешканці

мегаполісів.

Ж.

Бодрийяр

переживав

дисгармонійні явища у житті сучасного йому Парижа, що втілилося у
праці «Місто і ненависть». З паризькими враженнями також пов’язані
дослідження Ф. Гваттарі, Ж. Дельоза, Ж. Дерріди, Ж. Ліотара, М. Фуко.
Мішель де Серто поєднував теорію з практикою перебування і
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споглядання Нью-Йорку. Мілан, Флоренція, Париж живили наукову уяву
Умберто Еко, що потім розгорнулося в розмислах про комунікативну роль
архітектури. Можливо, саме постмодерністський підхід висвітлює образ і
зміст міського життя найбільш яскраво, бо сучасний мегаполіс певним
чином уособлює квінтесенцію постмодерністських ідей та артефактів.
Якщо обґрунтувати цю тезу, можна отримати більш цілісну картину життя
мегаполісу і людини міста у сьогоденні та у перспективі. Це завдання
актуалізується важливістю виявлення у філософії постмодернізму саме
урбаністичної тематики. Адже подібного сукупного аналізу ми ще не
зустрічали у філософській літературі.
Аналітиками постмодернізму виведено досить чітку низку його рис,
серед яких привалюють стильовий плюралізм, еклектика, іронізування,
пріоритет

гри,

поверховість

світоспоглядання

(метафора

ризоми),

пародіювання, копіювання (симулякр), колаж, поєднання стилістичних
ретроспекцій та інновацій тощо. Цікаво, що І. Хасан сприймає іронію
постмодернізму

як

позитивний

феномен,

затверджуючи

вільну

плюральність та синкретизм, а Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі, виводячи образ
сучасника – «іронічного шизофреника», вбачають в іронії надмірність,
навіть патологію [113]. Себто, точки зору самих постмодерністів зазвичай
амбівалентні, що демонструє багатовекторність загальної картини світу
нашої епохи, її мозаїчність, відображену в науковій рефлексії. І. Хасан
вважав однією з яскравих ознак постмодерністської культури її
театральність, публічність, націленість на аудиторію. Це, на його думку,
межує із іманентністю, яка полягає у зрощенні свідомості людини із ЗМІ та
вмінням мешканця великого міста пристосовуватися до маси повідомлень,
рефлексувати щодо цього [228]. Ми бачимо підтвердження цьому у
шоунізації публічного дискурсу як на вулицях міст, так і у медійному та
віртуальному вимірах міського життя. Ж. Ліотар підкреслював, що
постмодернізм напряму пов’язаний з урбанізацією, зі становленням
постіндустріального суспільства та некерованим нарощуванням складності
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[189].

Дійсно,

панорама

ускладнень

у

бутті

людей

мегаполісу

поширюється на фоні антропологічної кризи, культу споживання,
загальної соціальної проблематики.
Сучасне велике місто як продукт абсолютної урбанізації консолідує
постмодерністські риси в етичній та естетичній площинах. Є сенс говорити
про візуальну антропологію міста та про екзистенціальні аспекти міського
образу життя саме у постмодерністському контексті. Дослідження цього
може змістовно доповнити теорію та антропологію міста.
Для опису великих міст та їхніх мешканців – поверхневих, не
укорінених, затягнутих у тенета суспільства споживання, – часто
використовуються

постмодерністські

поняття

симулякру і

ризоми.

А. Дельоз навіть вважав, що існує ціле місто, яке безпосередньо втілює
принцип ризоми – Амстердам «його канали схожі на стеблини, а за
утилітарним фасадом ховається божевілля» [421].
Вагомим надбанням постмодерністського погляду на мегаполіс є
розмисли Жана Бодрийяра. Розгортаючи критику суспільства споживання,
він зосереджується на просторі великого міста, яке втілює, на його думку,
«абсолютне панування міського та індустріального середовища» [54, с. 77].
Мегаполіс Бодрийяра, названий ним метрополією, виступає максимальним
уособленням споживацького культу, який має екзистенціальний характер,
бо торкається усього способу життя, цінностей та світобачення людини
[53, с. 108]. Окрім цього зазначається надмірна масштабність мегаполісу,
яка може ставати деструктивним фактором, провокуючим породження
граничних ситуацій. Адже критична маса людей та інформації нівелює в
людях власну ідентифікацію, знижує здатність розрізняти добро і зло,
провокує інфантильну поведінку та загальну поверхневість у спогляданні
оточуючого світу [53]. У творах Бодрийяра неодноразово зустрічається
тема переживання (курсив наш) міського буття. У ньому вченим виявлено
три тенденції. Перша – заміна переживання міста як цілісного культурного
середовища на переживання міста як сукупності образів та речей, цікавих

102

для споживання Друга тенденція – хибне сприйняття міста суто як
«демонстрації надлишку», «невичерпного дару», «вічного свята», що у
свою чергу породжує ігрову поведінку городян та загалом – ігрове
ставлення до світу під егідою споживання [54]. Різноманітні розважальні
заклади і ТЦ створюють своєрідне місто у місті, ілюзорно зручне та
безпечне для усіх. Проте подібні місця, на думку Бодрийяра, несуть
насправді неабияку загрозу духовному світові людини, бо являють собою
грандіозні симуляції, існують «за рахунок накопичення в одному
гомогенному просторі і часі усіх розрізнених функцій соціального тіла та
життя

(роботи,

розваги,

медіа,

культури)»

[56,

с. 33].

За

цією

гіперреальністю міста споживання вчений вбачає «пустелю». І саме
метафорою «спустошення» визначено третю тенденцію міського життя за
умов мегаполісу. Це – втрата цілісної органічності міста через «сукупність
нових і нових ансамблів, які не підкоряються ритму міста, а накладаються
як дещо прийдешнє з боку, чуже» [56, с. 46]. Такі «викинуті» фрагменти
простору разом з людьми, що мешкають в них, Бодрийяр нагороджує
метафорою «відходи». Благополуччя міста у такому разі фіктивне, воно
тримається на «сателізації». Під останньою вбачається нарощування
автономії помешкань та психологічної відчуженості городян одне від
одного. Простір зрештою репрезентується через нескінчену хаотичну
безліч варіантів «сприйняття і операцій», через трансформацію приватної і
публічної сфер, які наче міняються місцями. Приватна сфера озвучується у
публічних ЗМІ, а традиційно публічна стає приватною, коли входить через
ретранслятори у кожну квартиру, стає частиною родинної повсякденності,
контролює й оформлює думки, бажання городян. Таким чином спільнота
громадян сучасної метрополії стає спільнотою споживачів образів,
втягнутою у «метадискурс споживання, реклами і соціології» [52, с. 132].
Саме подібні спостереження за містом і призводять Бодрийяра до фіксації
ненависті як сталого екзистенціалу міського життя. На нашу думку, Жан
Бодрийяр накреслює суто екзистенціальні риси людського буття-у-місті:
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переживання міста як простору споживання, взаємовідчуженість городян,
поширення ненависті у місті, панування образів у світосприйнятті міста
замість його цілісного осягнення, творення світу гіперреальності,
симулякрів

на

основі

споглядання

та

експлуатації

«суспільства

спектаклю».
Проблематику великого міста розглядав Ж. Дерріда, розкриваючи
урбаністичний образ життя через динаміку права і гостинності та
аналізуючи місто як текст. Йдеться про історично складене сприйняття
міста у якості простору захищеності, фіксується поступова втрата цього
відчуття. Філософ проголошує навіть «кінець міста» [422]. Адже право
міста надавати сховище, притулок і виявляти гостинність йде у минуле.
Замість цих принад – криза гостинності, страх перед чужинцями, зачинені
двері.

Дослідник

вбачає

одну

з

причин

вказаних

процесів

у

неконтрольованому розростанні мегаполісу, яке призводить до міської
децентралізації. Зазначається, що право і влада як обов’язкові атрибути
міського життя втілюються саме «всередині міських стін» [422, с. 3]. Якщо
ж

ці

стіни

глобалізований

стають

неосяжно

відсунутими,

світ поглинає важливі

децентралізований

соціальні інститути

життя,

призводить до того, що Дерріда називає космополітизмом. Себто, щезає
патріотизм, глибинна прив’язаність до міста, знижується відповідальність
людини за своє життя і за своє місто на відміну від часів панування малих
міст, коли «за кожним громадянином як суб’єктом права стояв його поліс»
[423, с. 10]. Міркуючи про велике місто у контексті процесів глобалізації,
Ж. Дерріда наголошує на історично складеній залежності почуття
громадянства і міста «громадськість – це належність до міста» [115, с. 135].
Можна цілком погодитися з цією думкою, яка має, до речі, етимологічне
підтвердження у російській мові, де слова «гражданин», «город», «град» є
буквально спорідненими. Адже дійсно, коли сприйняття мегаполісу
втрачає цілісність внаслідок надмасштабності, еклектики і перенаселення,
це може викликати поступову втрату сродності з містом. Людина
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замикається в декількох комфортних для себе локаціях, живучи у великому
місті наче у провінції. Важливим чинником «прочитання» міста за
Деррідою є також архітектура, яка безпосередньо творить візуальний вимір
міста. Знаковим фактом є те, що Жак Дерріда особисто брав участь у
містобудуванні, проектуючи разом із архітектором Бернардом Чумі
естетичні павільйони у паризькому Парку культури [115, с. 127].
Мішель Фуко у своїх розмислах про місто пов’язував поняття міста і
влади. У мегаполісі він вбачав перш за все дисциплінарний простір в його
архітектурному,

функціональному

та

ієрархічному

вимірах.

Влада

виступає фактором, що поєднує архітектуру та урбаністику, створюючи
«архітектуру нагляду»: «простір – привілейне місце розуміння того, як діє
влада» [428, с. 39]. Аналізуючи кореляцію влади і простору, Фуко
звертається до феномену свободи у міському бутті. Філософ шукає
відповідь на питання, що є первинним у цій тріаді: архітектура (простір),
влада чи свобода громадян. Зрештою віддається пріоритет свободі, яка
здатна трансформувати будь-який простір, і тоді «звільняючі наміри»
творців простору стають рушіями звільнення від пресингу влади:
«Архітектура може давати позитивний результат лише там, де звільняючі
наміри архітектора співпадають з реальною практикою людей у здійсненні
свободи» [342, с. 228]. Фуколтианський аналіз проблем влади, простору і
свободи призводить до народження важливого поняття гетеротопії
(курсив наш) [340, с. 193]. Воно з’являється у лекції Фуко 1967 року та у
статті про «інший простір» і продовжується до цих пір у дослідженнях
інших урбаністів світу. Увагу філософа прикуто до фрагментів атипового
простору

різноманітних

конфігурацій

та

способів

взаємодії,

де

відбувається акумуляція і простору і часу. У якості таких розглядається
низка матеріальних просторових локусів (цвинтарі, бібліотеки, борделі,
ринки, колонії, театри, кораблі, курорти) та локуси більш абстрактного
характеру, як-то свято, сни, ілюзії, пристрасті, мова й література
субкультури, локуси наукових спільнот і навіть місця «виробництва»
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варіантів політичного дискурсу та історії. Гетеротопний характер мають
також підземний простір мегаполісу та сміттєзвалища. Гетеротопії певним
чином протистоять офіційним просторовим домінантам, є контр-місцями у
місті.

Вони

тлумачаться

як

сталі

моделі

ресурсозберігаючого

архітектурного простору [429]. При цьому кидається у вічі еклектика в
переліку гетеротопій, тому нам здається актуальним відшукати їхній
загальнообʼєднуючий принцип. Ми вбачаємо його в екзистенціальному
факторі внутрішньої цілісності. Адже у локусах міста, в його гетеротопіях
сховано парадоксальну автономію й самодостатність: зовнішньо життя
учасників наче вичерпується замкненим гетеротопним колом, а мегаполіс
опиняється за лаштунками.
Водночас внутрішній світ людини не обмежується гетеротопним
виміром, тому вимушена замкненість гетеротопії здатна викликати втрату
самоідентифікації її мешканця на кшталт того, що Фуко фіксує фразами:
«мене тут немає» або «я тут інший». Відповідно простір гетеротопії
отримує назву «іншого» простору, контр-простору, де виміри людського,
зокрема тілесні практики відрізняються впорядкованим примусом і
штучністю. Маємо наявне протиріччя у житті людини між потребою у
духовній і фізичній свободі та тілесним примусом гетеротопії. Це натякає
на думку, що будь-яка гетеротопія здатна підвести до граничної ситуації, її
«впорядкованість» може стати нестерпною. Зрештою Фуко кидає
загальний погляд на міський простір, аби зробити висновок: «фрагменти
чисельних можливих порядків» насправді впорядковують загальний
«безпорядок» міського простору [428, с. 49]. Тут нам здається доречним
пригадати сталу архітектурну метафору «фрактальної матрьошки», яка
уособлює даний принцип. Дійсно, окремі гетеротопії, себто локуси,
кластери, фрактали простору вкладено у загальний міський організм та
водночас вони безпосередньо утворюють «тіло» міста. Тільки сама
людина, виявляючи волю до свободи, здатна подолати обмеження
гетеротопії, при тому зберігаючи її конструктивні буттєві елементи. Отже,
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виходячи з міркувань Фуко, можна зазначити постмодерністський погляд
на місто як антитезу тотального дисциплінарного простору та кластерів
міста у якості контрпростору, де людина у пошуках свободи й
самоідентифікації

парадоксально

потрапляє

у

мікролокацію

дисциплінарності, що презентує ідею влади як фатальну і непереможену.
Можна зафіксувати також натяк на потенціал гетеротопій, який вочевидь
залежить від рівня самоусвідомлення і волі кожної окремої особистості.
Появу постмодернізму недарма інколи безпосередньо пов’язують з
урбаністикою, з архітектурними формами міста. У цьому сенсі дослідники
апелюють до дати 15 червня 1972 року, коли в американському місті СентЛуїс

було

підірвано

частину

кварталу,

що

був

втіленням

авангардистського містобудування, аби забудувати простір на нових
принципах. Таким чином відбулася символічна смерть авангарду та
народження постмодернізму, принаймні в архітектурі міст. Цю думку
відстоює Ч. Дженкс, ідеолог архітектурного постмодернізму, роблячи
акцент на комунікативній ролі міської архітектури та визначаючи її
нагальні

завдання:

«кристалізувати

соціальну

реальність

у

місті

глобального типу (гетерополісі) ... через колаж, змішення типів будівель
для поліетнічних груп населення у «Всесвіті, який самоорганізується,
готується до різноманітних варіантів визначеності, прославляє критицизм,
процесуальність та іронію» [449, с. 131]. Автор зазначає, що «у періоді
переоцінки цінностей нова міська архітектура перестає черпати творчі
сили у футуристичних примарах, а напроти, у своїх помислах звертається
до

позачасового

постмодерністської

–

до

історії»

архітектури

[118,
постають

с. 58].

Так

інновації:

у

практиці
палімпсест

(багатошаровість візуальних форм при накладанні нових на старі) та
втілюється принцип «аd hoc» – намагання вкласти нові форми в історичний
контекст. В цьому відображено, на наш погляд, суто постмодерністський
намір віднайти гармонію в еклектиці.
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Умберто Еко розглядає міську архітектуру як різновид масової
комунікації та виводить провідні ознаки цього. Архітектура, за його
думкою, є знаком заохочення, інструментом психологічного впливу,
полісемантичним об’єктом поверхневої уваги людей, наслідує моду й
вимушено

підкорюється

ринку,

диктату

споживання.

При

цьому

архітектура несе великий пізнавально-творчий потенціал, хоча є одним із
засобів «чистої пропаганди» [389, с. 89]. Практичним доведенням ідеї
палімпсеста до абсурду є витвори американського скульптора Річарда
Серра, який, іронізуючи над урбанізмом, позначає потворними сталевими
листами переплановані провулки міста. Ще приклад

– артефакт

американських архітекторів Л. Дін і С. Роджерс у вигляді технізованої
будівлі, всередині якої міститься стара готична забудова. Отже, міська
архітектура у постмодерністському ключі поєднує історичне надбання та
інновації й несе низку полісемантичних повідомлень, що створює
специфічний текст сучасного великого міста.
У річищі постмодерністських розмислів про місто звучать суто
антропологічні мотиви. Ж. Дельоз висуває тезу про актуальність
детериторізації та ретериторізації як засобів розмикання звичних меж
простору й «окреслення нових меж у полісах та думках людей» [13, с. 214].
Героєм часу стає «людина капіталізму – хитрий плебей, пересічний
мешканець великого міста, ... корінний Пролетарій або Мігрантчужинець»,

які

потенційно

несуть

вибухові

настрої

[13, с. 214].

Відзначається, що сучасна «людина-кочевник» не укорінена у світі,
сприймає світ як децентровану множину, де люди не розділяють простір, а
розділяються у просторі» через «нескінченну послідовність локальних
операцій.

Себто,

фіксується

автономність,

індивідуалізм,

взаємовідчуження городян і певною мірою їхня самотність [13].
Ю. Наріжний, аналізуючи природу постмодернізму, виводить окремі
типи сучасних людей, які переживають зміну цінностей в епоху
«загадкової мутації світу» у великих містах [230, с. 29]. Філософ звертає

108

увагу перш за все на типаж Яппі: це – «молодий городянин-професіонал,
представник середнього класу, позбавлений інтелігентських комплексів»
[230, с. 85]. Яппі можна вважати гедоністом, адже його пріоритет життя –
якісне споживання та чуттєві задоволення. Ще один типаж мешканця
міста – Зомбі, суто «масова людина, запрограмована істота, яку можна
порівняти з відеомагнітофоном, підключеним до телебачення» [230, с. 89].
У цьому вбачається стратегія життя обивателя, який живе суто за інерцією,
покликом інстинктів. Не ставлячи важливих завдань, не розвиваючись
духовно, він робить ставку на везіння і гру. Таке світосприйняття
Ю. Наріжний називає «неофаталізмом», адже «зомбі» вважає, що від нього
нічого не залежить, бо життя подібно лотереї. Ще один міський персонаж –
Турист, який приходить на зміну паломнику або кочівнику. Тип Туриста
тлумачиться як центральний персонаж постмодерністської епохи, в якому
уособлюються екзистенція тимчасовості у місті, поверховість споглядання,
гонитва за яскравими враженнями замість глибинного переживання міста
[230, с. 92].
Деякі

вітчизняні

дослідники,

оцінюючи

потенціал

постмодерністської доби у житті міста, вбачають в ньому перш за все
тотальну гру. «Важливою рисою постмодерну є театралізація, оскільки всі
суттєві події набувають форми шоу, яскравого спектаклю; навіть політика
із

сфери

активної

та

серйозної

діяльності

людини-громадянина

перетворюється на видовище, місце емоційної розрядки», – стверджує
В. Лукʼянець [201, с. 3]. Проте одне з припущень дослідника видається
некоректним, виходячи з подій сьогодення: «У постмодерному суспільстві
не може бути революцій, бо немає глибоких протиріч, достатньої енергії та
пристрасті; політика все більше наповнюється азартом, грою, все менше
опікується

розробкою

програм,

висуненням

стратегічних

цілей,

осмисленням обʼєктивного стану суспільства» [201, с. 14]. Практика життя,
досвід київського Майдану показують прямо протилежні явища.
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Інформаційний

вимір

постмодерністського

міста

аналізує

В. Личковах: «Постмодернізм – це нудьга за визначенням, «оскома» від
нескінченного говоріння. Адже в постмодерністській ситуації треба з’їсти
й перетравити все те, що встигла створити культура» [193, с. 162].
Л. Лавринович, розглядаючи специфіку постмодернізму у міській культурі,
долає

стереотип

оцінки

постмодернізму

як

штучного

утворення,

презентуючи його як абсолютно природне, дзеркальне відображення
екзистенціальних проблем людства нашої доби: «постмодернізм, попри
свою зовнішню епатажність, самоіронію та подеколи веселі ігри, – не
криза культури, а закономірна реакція на кризу людини й суспільства, він
«виписує» біль духовної «захланності» людини, втрату нею самобутності й
духовного осердя [177, с. 44]. Проецируючи ці думки на антропологію
міста, можна констатувати подекуди кризу міської ідентичності, експансію
маскультури, відчуження городян від міста й один від одного аж до
переживання славнозвісної самотності у натовпі.
Зрештою сучасний мегаполіс загалом можна розглядати як суто
постмодерністський витвір. У ньому уособлюються майже усі вище
названі

риси

постмодерністського

світогляду

та

творчості.

Функціонування міста цілком відповідає ідеї хаосмосу, проголошеної
Д. Джойсом. Мегаполіс іманентно розгортає нескінчений потенціал
впорядкованості, чергує хаос і порядок у відкритості своїх можливостей.
Синкретизмом відзначено подекуди хаотичне поєднання стилів споруд,
ландшафтів, екстер’єрів міста, що особливо помітно у пострадянських
мегаполісах, де міські ансамблі не витримуються у стильових рамках
історичних

епох,

а

всупереч

елементарним

естетичним

нормам

змішуються заради інтересів олігархів. Велике місто – суцільний колаж
візуальних, аудіальних, тактильних подразників. Мешканці мегаполісу, які
живуть у напруженому темпоритмі, вимушені виробляти поверхневість у
сприйнятті міста, у споживанні навали його образів, що викликає аналогію
з постмодерністською метафорою ризоми. Ідея симулякру корегує зокрема
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із зазначеними вище типами туристів міста, які зазвичай поспішають
зафіксувати видатні місця, розтиражувати їхні копії замість повноцінної
комунікації з історією та принадами мегаполісу. Шоунізація, ігровий
момент в організації міського життя – ще одне свідчення його
постмодерністської природи: це – мікс перформенсів від вуличних музик
до загальноміських парадів, фестивалів, свят. Характеру шоу набувають
інколи й політичні події, особливо якщо вони інспіровані та вживу
супроводжуються сенсаційними коментарями ЗМІ. На жаль, і трагічні
події у містах (як-то ДТП, конфлікти, збройні зіткнення, акції спротиву)
здатні ставати жахливою домашньою «розвагою» інтернет-користувачів та
глядачів ТВ, які безпосередньо не беруть участі у подіях.
Чи не найголовнішою рисою життя мегаполісу є зазначене
постмодерністами перетворення способу існування людини зі сфери
виробництва у сферу споживання. Справді, велике місто – це безмежні
палітри бажань і пропозицій. Майже уся візуальна атака міста налаштована
на привабливість для потенційних покупців, клієнтів, споживачів. Одним
із засобів підвищення комерційної привабливості є нарощування у міській
ономастиці запозичених топонімів на кшталт кав’ярні «Паризький
дворик», «Лондон» або «NEW YORK club» майже у кожному мегаполісі
східної Європи, що можна розцінювати як гламурні симулякри, рімейки
брендів. Великі ТЦ у мегаполісах – ще один приклад міксу споживацьких
пропозицій заради всебічного задоволення потреб відвідувачів у єдності
місця і простору. Знаковим є те, що деякі ТЦ у мегаполісах носять
однойменну назву «Мегаполіс».
Окрему постмодерністську гіперреальність демонструють сучасна
література і кіно, де мегаполіс стає фоном ключовим подій, або
сприймається

як

автономний

художній

образ.

Сюжети

фентезі,

голлівудських тріллерів, чисельні серіали, чиї фабули стосуються життя
світових міст, презентують образ великого міста як матрицю глобальних
процесів інколи есхатологічного спрямування. Структури мегаполісів наче
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вставлені у структури сенсу життя його мешканців. Деяким майстрам
сучасного кіно вдається сполучити мозаїчний погляд на місто та
філософські ремінісценції, як інтернаціональній спільноті режисерів
фільму «Токіо». Мегаполіс через свої споруди, майстерно висвітлені
операторською роботою, стає стрижневим засобом кінорозповіді про три
способи життя у великому місті: творчість, споживання та відчуження.
Герої фільму молоді художники Акіра і Хіроко творять красу, шукають
власне призначення, а жахлива «Істота з каналізаці», людино-звір, пожирає
гроші та тероризує місто. Хлопець Тюруко ховається від міста, впадаючи
майже в ескапізм, поки не зустрічає кохання... Ще одним прикладом
постмодерністських тенденцій у кіно є чисельні рімейки та пародії на
фільми минулих епох; надзвичайно поширені теле-ситкоми апелюють
начебто до гумору глядачів, але зазвичай скоріш симулюють гумор, бо
відзначені поверхневою іронією, примітивізмом сюжетних ситуацій «задля
сміху». Одним з яскравих прикладів постмодерністських тенденцій в
урбаністичній культурі є, на наш погляд, поширеність графоманії –
симулякру художньої творчості, коли у начебто правильно складеному
тексті бракує унікального погляду автора на світ. Водночас у багатьох
постмодерністських текстах вдало поєднуються кліпова манера розповіді,
колаж і здатність талановито відображати колізії часу. Так, твори Віктора
Пелєвіна, присвячені розкриттю лаштунків маскультури і PR, побудовані
суто у постмодерністському дусі та викривають штучну природу
постмодерністської маскультури, поширеної насамперед у мегаполісах.
Підводячи

підсумки

огляду

постмодерністських

тенденцій

у

вивченні та відображенні теми мегаполісу, зазначимо, що згідно з ним
велике місто – це «суспільства спектаклю», в якому домінують симулякри
та утворюється гіперреальність буття з атрибутами влади, дисциплінарних
просторів, гетеротопій, і мегаполіс безпосередньо виступає як втілення
хаосмосу, як масштабний постмодерністський артефакт.
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Висновки до першого розділу
У результаті аналізу теоретико-методологічних підходів до буття
людини мегаполісу ми винайшли міждисциплінарну інтегральну призму
дослідження у сукупності наукових стратегій філософської антропології,
екзистенціальної філософії та екзистенціального психоаналізу, урбаністики
та її складових (антропології міста, соціології міста), семіотики,
метаантропології, постмодерністської парадигми під егідою соціальнофілософського аналізу. Саме соціально-філософський ракурс дозволяє
підвести проблематику буття людини мегаполісу до контексту глобальних
проблем

людства,

перспектив

розвитку

цивілізації

і

культури,

співвідношення особистості і суспільства. При цьому в кожній соціальній
проблемі присутні вияви екзистенціалів буття, його знакова презентація,
комунікативний вимір. Тому цілісність розгляду буття людини міста
можлива при русі дослідницької думки від мікро-до макро. Отже,
вважаємо

за

доцільне

назвати

винайдений

підхід

інтегративною

соціальною філософією мегаполісу.
Філософська антропологія надає багату методологічну базу для
дослідження людини міста і буття міста, звертається до усієї онтологічної
структури людського і має за мету визначення сутнісних рис буття.
Антропологічна проблематика мегаполісу актуалізується провідною роллю
великих міст у сучасній цивілізації і культурі та роллю людини мегаполісу
як провідного соціального агента сучасності. Огляд ідей М. Шелера,
Г. Плеснера, А. Гелена та інших мислителів філософсько-антропологічного
спрямування свідчить про необхідність розгляду людини як триєдиної
істоти у сукупності свого тілесно-душевно-духовного потенціалу.
Аналіз буття міста отримає антропоцентричний й антропоморфний
характер, якщо мегаполіс досліджувати через його «тіло», «душу» і «дух».
Буття людини мегаполісу і буття мегаполісу знаходяться у невід’ємному
взаємозв’язку,

що

вимагає

застосування

принципу

холізму

та
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використання

індуктивно-дедуктивних

методів

дослідження.

Буття

людини мегаполісу вочевидь дихотомічне, виявляє переживання протиріч і
суперечностей: любові та ненависті, бажання спілкування та автономії,
волі до порядку та волі до свободи, відчуження та спорідненості тощо.
Вивчення цих контроверз є нагальним завданням у філософськоантропологічному фокусі дослідження міських проблем. Вважаємо за
необхідне ввести у науковий обіг поняття буття-у-місті. Воно означає
спектр переживань людиною своєї присутності у міському просторі,
пошук власного місця у місті, засоби сприйняття мегаполісу, взаємодію з
ним

у

просторово-часових

координатах

повсякденності

та

у

віртуальному контексті.
Мегаполіс можна тлумачити як світ символів і знаків, а мешканець
мегаполісу постає як «символічна людина», яка продукує світ символів та
сама ж їх тлумачить. У духовному світі людини міста вищим проявом
потенціалу є творчість. Сполучення волі до пізнання і волі до творчості
детермінує поставання індивіду в особистість, яка усвідомлює життєві
задачі та здатна до авторефлексії. Вочевидь окреслені філософами
феномени переживань людини, серед яких провідні місця займають
турбота, самотність, відчуження, бажання спілкування, зазначені вище
прояви волі до пізнання і творчості, тяжіють до екзистенціальних глибин
людського, що у свою чергу потребує використання екзистенціального
підходу в аналізі буття людини мегаполісу. Філософсько-антропологічний
підхід дає підстави говорити про інноваційні вияви буття людини
мегаполісу, яка має здатність пристосовуватися до умов великого міста і
ймовірно набуває специфічні риси.
Підводячи

підсумок

розгляду

методологічного

надбання

екзистенціалізму, екзистенціального психоаналізу, метаантропології та
інтегрального постекзистенціалістського дискурсу, визначимо базові
положення, що будуть використовуватися у дослідженні буття людини в
мегаполісі. Необхідно враховувати екзистенціальну багатовимірність буття
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людини та провідну роль граничних ситуацій у поставанні людської
особистості у місті. Адже людина являє собою проектора і творця власного
життя, несе повну відповідальність за свої вчинки, здатна виявляти волю
до свободи й екзистенціального бунту задля відстоювання свого вибору.
Будь-які прояви людини, як-то відчуття, настрої, переживання здатні
ставати сутнісними рисами, структурами буття, способами «бути», коли
глибинно впливають на доленосні вчинки. Типовими екзистенціалами
буття людини мегаполісу є тривога, страх, жах, турбота, самотність, а
також – любов, віра, надія, наснага, захоплення, радість буття тощо. З
нашої точки зору, провідною «точкою зборки» екзистенціальних проявів є
екзистенціал переживання, а основу екзистенціальної діалектики людини
складає рівень особистісної волі, її направленість. Очевидними є воля до
пізнання, до творчості, до влади, до любові, що їх виявляє людина на
своєму

життєвому

шляху

у

пошуках

сенсу.

Фундаментальну

характеристику екзистуючої особистості складає здатність людського «Я»
виходити за межі буденного світу до більш широких вимірів буття у
процесі

трансценденції.

Поняття

екзистенціальної

ситуації,

екзистенціального досвіду, екзистенціальної діалектики стають доречними
у дослідженні подібних процесів.
З врахуванням того, що класичні екзистенціальні постулати
доповнюються слушною тезою про екзистенціальну природу соціального,
розгляд екзистенціальних проблем проводитиметься у сукупності з
розглядом загальносуспільних процесів. У контексті урбаністичних
досліджень

екзистенціальні

положення

стають

справжньою

методологічною знахідкою для аналізу буття людини-у-місті та буття
самого міста. Оскільки найбільш гостро екзистенціальні проблеми
цивілізації і культури постають у містах й переважно у великих містах, у
мегаполісах світу, можливо обґрунтувати поняття екзистенціальної
урбаністики. У науковий обіг даної сфери знань доречно ввести низку
розглянутих нами дефініцій: спаталізація (А. Лефер) – позначення
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просторових практик, синойкізм (Е. Соджа) – самоорганізоване творче
співжиття різнорідних індивідів, гетеротопія (М. Фуко) – відособлена від
міста однорідна спільнота, палімпсест (Ч. Дженкс) – багатошаровість
візуальних форм.
Підводячи

підсумки

теоретико-методологічних

засад

західної

урбаністики, соціології та антропології міста у соціально-філософському
руслі,

зазначимо

міждисциплінарне

наступне.
коло

Урбаністика

досліджень

являє

міського

собою

життя.

велике

Вивчаючи

урбаністичні процеси, вчені виробили базові дефініції цієї сфери знань:
урбанізація (зростання міст, нарощування їхньої функціональності),
урбанізм (сфера знань про міста та водночас – спосіб міського життя в
сукупності специфічних рис (Л. Вірт)), дезурбанізація ( відтік міського
населення у периферійні зони, іноді – занепад міст), субурбанізація (процес
росту і розвитку приміських зон великих міст), рурурбанізація (поширення
міського образу життя у периферійних селищах), хибна урбанізація (вкрай
низька міська інфраструктура при формальній наявності міста). Зазначені
даними поняттями процеси необхідно враховувати при аналізі буття
людини міста, яка знаходиться «всередині» міської динаміки.
Намагаючись підвести єдину гуманітарну базу під урбаністичні
дослідження, дослідники розробляють поняття урбанології як загальної
теорії міста. Проте урбанологія ще не отримала своєї ґрунтовної наукової
парадигми, як і антропологія міста. Остання зазвичай тлумачиться як
сфера урбаністичних досліджень, що має предметом свого розгляду буття
людини міста. Але буття міської людини здавна було вписано у соціологію
міста, і саме соціологічна школа, на наш погляд, є найбільш досконалим
науковим концептом в урочищі урбаністики.
Дякуючи дослідженням американських та європейських вченихсоціологів, мегаполіси виділено в окремий вид міст та винайдено їхні
принципові риси: велика кількість населення (від 1 млн. осіб),
центроутворююча роль в перетинах та концентрації потоків капіталу,
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інформації, послуг, фінансів тощо. Класифікації та типології мегаполісів
дозволяють сприймати їх як окремих суб’єктів світових соціальнополітичних і культурних процесів (С. Саксен, П. Харві, Дж. Фрідман).
У контексті даного дослідження поняття «мегаполіс», «мегалополіс»
«світове», «глобальне» місто та ін. тлумачаться як певним чином
синонімічні, адже основою їхнього виділення у окрему групу є префіксний
субстрат «МЕГА-», сутність якого полягає у масштабності міста в усіх
його різноманітних проявах. Тому звертаючись до екзистенціальних
проблем мегаполісу, будемо використовувати його найбільш лаконічне
сукупне розуміння: мегаполіс – місто з великою кількістю і щільністю
населення (більше мільйона мешканців), яке грає центроутворюючу роль у
житті регіону, держави та впливає на міжнародні процеси.
Вагомим методологічним здобутком у теорії міста виступають праці
класичних вчених. Світові міста презентуються як провідні структурні
елементи цивілізації, місто загалом тлумачиться як прафеномен людського
існування і культури, а людина постає як суто «містобудівна тварина»
(О. Шпенглер). М. Вебер та Г. Зіммель заклали основи досліджень
простору великого міста та світосприйняття його мешканців. Простір міста
історично є одним з важливих предметів урбаністичного дослідження.
Тріада міського простору А. Лефевра, триалектика Е. Соджи дають змогу
розглядати людину міста в її стосунках з оточенням, у тілесних та
духовних вимірах.
У

соціологічних

дослідженнях

намічено

соціокультурні

та

екзистенціальні аспекти буття людини міста, взяті у повсякденності. Ці
аспекти групуються у прямій залежності від наміру дослідника:
негативного ставлення до міста (аж до його демонізації) чи позитивного і
реалістичного погляду. У разі концентрації на негативних явищах
фіксуються відчуження городян, їхня деперсоналізація і байдужість, культ
грошей, суперництво і конкуренція, конфліктність, що витікає з
різнобічних протиріч у міських спільнотах. Місто постає як арена
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суспільства спектаклю і культу споживання, людина міста розглядається у
драматизмі свого життя, у колізіях. Інколи драматизм мегаполісу
обґрунтовується на базі ідеї загальної біотичної боротьби (Р. Парк), показі
міської ворожості, тривоги і страху (Е. Берджес). Розгляд буття людини
великого міста призводить також до складання оригінальних типологій
міських

мешканців,

що

відрізняються

способом

життя

у

місті

(В. Бенʼямін).
Позитивний погляд на місто розкриває креативний потенціал буття
людини міста, можливості всебічної реалізації городянина, засвоєння
культурної спадщини, розвиток ментальності містян, які ранжують місто
згідно своїм уподобанням, отримуючи індивідуальні «ментальні карти»
мегаполісу. Мегаполіси як «мотори світової системи» (Дж. Фрідман)
зберігають і передають культурні скарби людства, а також в епоху
розвитку телекомунікацій стають інформаційними флагманами цивілізації,
мережевими провідниками світових процесів (М. Кастельс, Л. Мамфорд).
Глобалізація,

глокалізація

і

розвиток

інформаційних

технологій

зароджуються у великих містах та повсякденно впливають на буття
людини мегаполісу – провідного соціального актора сьогодення.
Підводячи

підсумки

огляду

постмодерністських

тенденцій

у

вивченні та відображенні теми мегаполісу, зазначимо провідні ідеї,
започатковані філософами-постмодерністами, що можуть стати важливим
методологічним підґрунтям для дослідження міста. Велике місто –
максимальне уособлення культу споживання, культу розваг «суспільства
спектаклю», в якому домінують симулякри та утворюється завдяки ним
гіперреальність; надвелика масштабність мегаполісу нівелює міську
ідентичність та самоідентифікацію людини (Ж. Бодрійяр). Відбувається
символічний «кінець міста», мегаполіс втрачає екзистенцію захищеності,
перестає бути місцем притулку та гостинності; проте нагальне відчуття
громадськості людини або криза громадськості напряму пов’язані з містом,
з організацією життя мегаполісу (Ж. Дерріда). Місто уособлює дискурс
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влади, являє собою масштабний дисциплінарний простір, що поєднує
архітектуру та урбаністику в «архітектурі нагляду»; єдиним способом
пристосування людини до темпоритму мегаполісу є гетеротопії – атипові
фрагменти міського простору, які можуть ставати локусами зберігання
самоідентифікації людини міста, втіленням свободи її самореалізації
(М. Фуко). Архітектура виконує комунікативну функцію у гетерополісі
через колаж історії та інновацій, різноманітні варіанти визначеності, являє
собою варіант маскультури, масової комунікації з ідеологічним змістом
(У. Еко).

Максимальним

втіленням

екзистенції

сучасної

«людини

капіталізму» є мешканець великого міста – іронічний поверховий
кочівник, який втрачає коріння та заглибленість у світоспогляданні
(Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі). Серед мешканців міста можна вивести найбільш
типових персонажів за способом життя у місті: Яппі (міський гедоніст,
споживач), Зомбі (раб інформації) та Турист – вічний гість міста, який не
має ні міського маршруту, ні маршруту життя, бо живе занадто інерційно.
Сучасний мегаполіс загалом можна розглядати як суто постмодерністський
витвір, хаосмос, де втілюються провідні риси постмодерністського
світогляду

і

творчості.

Окрему

постмодерністську

гіперреальність

презентують сучасна література і кіно, де мегаполіс стає фоном ключовим
подій, або сприймається як автономний художній образ.
Постмодерністський

розгляд

мегаполісу

має

переважно

песимістичний тон. Велике місто розцінюється здебільшого як тотальний
деструктив.

Майже

за

бортом,

принаймні

європейських

постмодерністських тез про місто, залишаються ідеї «креативного міста»,
«креативного класу», широко розвинуті, наприклад, в американській теорії
міста. Ігнорується факт можливості природного повноцінного життя у
штучному середовищі мегаполісу, розумне використання його потенціалу
для особистісного зростання людини міста.
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РОЗДІЛ 2
МЕГАПОЛІС ЯК ІДЕЯ ТА ОБРАЗ
Феномени ідеї та образу на перший погляд дещо тотожні. Проте ідея
завжди перевищує своє образне втілення, залишається потенціалом для
артефакту. Вона несе в собі сукупність раціональних та ірраціональних
імпульсів,

які

зрештою

вербалізуються

у

певне

судження

і

матеріалізуються в образі – візуальному втіленні задуму.
Поняття образу в широкому сенсі тлумачимо як відображення світу в
людській свідомості, як вид, облік, тип чи характер, зорове уявлення про
певний предмет, ретрансляцію, а у вузькому смислі – як об’єктивно
існуючий артефакт. Будемо використовувати сукупність цих значень у
розумінні образу міста, вбачаючи взаємозв’язок візуальних репрезентацій
міста та переживань людиною свого буття у місті. Тож розглянемо, які
екзистенціально заглиблені ідеї міста передують творенню міських
образів, артефактів.
2.1. Сакральні та профанні, утопічні та реалістичні ідеї
мегаполісу
Людина

природно

пов’язана

із

світами

повсякденного

та

трансцендентного. Тілесна й духовна складові особистості можуть
перебувати у гармонії чи контроверзі та у будь-якому разі потребують
глибини та висоти в осягненні світу. Місто, особливо велике місто, надає
безліч можливостей для цього. Це – не тільки безпосередньо сакральні
споруди для молитов і здійснення ритуалів, а й дещо суб’єктивно
сакральне, наприклад, двір дитинства чи alma mater, що стають «святими»
місцями для окремої людини. Можна погодитися з С. Зенкіним, що
необхідно розрізняти «божественне сакральне», напряму пов’язане з
релігією, та «небожественне сакральне», продуковане соціумом у
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повсякденному досвіді [137, с. 200]. Водночас очевидними стають явища
десакралізації – зокрема, баналізація церковних дійств для деяких городян
або баналізація смерті у байдужому спогляданні перехожими чергового
ритуального автобусу на вулицях міста. Відчувається багатошаровість і
неоднозначність міської сакральності та протилежних їй процесів, які
услід за М. Еліаде назвемо профанними [392].
Дослідження

цієї

багатошаровості,

встановлення

її

закономірностей – досить актуальне завдання, адже згадані феномени
стосуються переживання існування у місті, екзистенції міського мешканця.
А у просторі міста, в його симбіосфері кожна окрема людина настільки
близько розташована від інших, що настрій індивіда відчутно резонує у
мікро- чи навіть у макроспільноті. Для коректності дослідження уточнимо
базові дефініції теми. Поняття «сакральне» досить докладно розроблено у
працях М. Годельє, Х. Гумбрехта, С. Жижека, Р. Кайуа, Р. Отто, П. Рікера,
З. Фрейда, де визначено сакральне як вроджену потребу людини у
трансцендентному,

як

зв’язок із надприродним або

потойбічним.

Відштовхуючись від цього, визначимо процес сакралізації як певну
церемонію, в якій окремі світські явища, об’єкти, суб’єкти або процедури
отримують сакральний зміст. Звернення до етимології вказує на латинське
«sacrum», що пов’язано із присвятою богам та поняттями недоторканості й
прихованості. «Сакральне – святе, священне, найважливіша світоглядна
категорія, яка виділяє області буття та стани сущого, що сприймаються
свідомістю як принципово відмінні від побутової реальності та виключно
цінні... Сакральне – це те, що не можна кривдити і не можна руйнувати»
[19, с. 21–22]. «Сакральне припускає наділення людей, предметів, речей
особливим змістом, що розпізнається залежно від релігійно – культурного
контексту» [148, с. 7]. Отже, сакральне у місті – це зазвичай певний
простір об’єктів, середовище спілкування людини з чимось вищим,
трансцендентним. У свою чергу профанація сакрального – це загублення
традиційно сакрального змісту, де-сакралізація.
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Зазначимо, що представники французької соціологічної школи
Е. Дюркгейм, М. Мосс, Л. Леві-Брюль, аналізуючи тему сакрального, часто
ототожнювали сакральні та соціальні цінності, вбачаючи у сакральних
речах символи соціальної єдності, постулювали сприйняття сакрального як
чуттєву сферу, існуючу поза раціональністю. Недарма Е. Дюркгейм
протиставляв сакральному буттю поняття буття індивідуалістичного,
егоїстичного [127]. Нам ближче протиставлення «сакральне – профанне»,
при цьому можна цілком підтримати ідею кореляції сакральних і
соціальних цінностей у тому сенсі, що прилучення до сакрального сприяє
соціалізації людини.
Помітною тенденцією у дослідженнях сакрального є змішування
понять сакрального та містичного. Зокрема, К. Цепковська стверджує:
«Сакральне потрібно визначити як онтологічний феномен, що розмежовує
сфери буття і сущого та виявляє себе у просторі людського буття як
абсолютна містерія» [359, с. 275]. На наш погляд, розглядаючи суто
урбаністичне втілення цих явищ, було б коректніше їх розвести: під
сакральним розуміти те, що апелює до божественного та до вищих
цінностей буття (віра, любов, героїзм, історична пам’ять, подяка,
шанування тощо). Під містичним – те, що здається надприродним, іноді й
інфернальним, себто, з етичної точки зору є амбівалентним за своєю
суттю. Погоджуємося із О. Осиповим, який стверджує, що «святість
(сакральність) відчужена по відношенню до світу гріховного та заперечує
його. Сакральне подається ... як конкретний позитивний зміст [242, с. 146].
Містичне споглядання міста пов’язане з феноменом магічного, і
якщо споглядання сакрального здатне викликати екзистенціал катарсису,
то містика і магія зазвичай породжують екзистенціали подиву, настороги,
страху чи навіть жаху. При цьому магічне на відміну від містичного
зазвичай передбачає певну практику, дійство, тоді як містичне може інколи
залишатися суто умоглядним і чуттєвим переживанням. «Названі
магічними, сили можуть бути більш міцними чи слабкими, дивними чи
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зовсім тривіальними, вироблені душею або чимось іншим, проте ця якість
надається їм тільки чуттєвим моментом «абсолютно іншого. У чаклуванні
приховано жахливу силу чи силу жахливого» [468, с. 6].
Розглянемо найбільш типові прояви сакрального та профанного у
мегаполісі. Відомо, що взагалі – ідея міста як така має сакральну природу і
століттями тлумачилася як феномен глобального творення «із небуття у
буття», як спроба влаштувати небесний порядок на землі. Звідси –
архетипова дихотомія міста падкого, гріховного (Вавілон) та ідеального,
освяченого

(Ієрусалим)

[99].

Християнську

ідею

протиставлення

«небесного граду» і «земного» було широко розгорнуто Августином
Блаженним у творі «Про град Божий», де уся історія людства
репрезентована через співіснування двох градів як двох способів буття –
згідно з божими заповідями та всупереч ним. Можна сказати, що у
християнській традиції поняття «град» є однією з найважливіших
сакральних метафор і світоглядних настанов. Сакральні образи міст
пронизують сакральну літературу: «І побачив я нове небо і нову землю, бо
минулі земля і небо відійшли, і моря вже нема. І я, Іоанн, побачив святе
місто Ієрусалім, нове, сходяче від бога з неба, приготоване як наречена,
прикрашена для чоловіка свого» [46, Откр. 21:1-2]. Згідно цій традиції
представлено поетично-філософські міркування Г. Сковороди у «Саду
божествених пісень», де метафора граду постулюється у царині людської
душі:
... Щастлив тот и без утех,
Кто победил смертный грех.
Душа его – божій град, душа его – божій сад…
Где ж есть оный толь прекрасный град?
Сам ты град, з души вон выгнав яд [273, с. 78].
Прадавнє

розуміння

міста

як

віддзеркалення

Всесвіту

досі

зберігається у будистській культурі, згідно якій місто може розглядатися
як геометричний символ світу на зразок мандали [494, с. 101–111]. Проте
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сакральність класичного європейського міста, де центр із храмовою
спорудою міг колись відображати солярний принцип, пішла у минуле.
Центральна ось міста у якості сакральної сутності, що начебто медіально
поєднувала сакральний небесний світ та профанний, земний, майже
загублена. Сучасні великі міста здебільшого позбавлені центральної осі, бо
вони поліцентричні: храм, будинок влади чи площа, територіально
розташовані у центрі міста, поступово втрачають центроорганізуючу роль.
Мегаполіс як мозаїка стягується в єдину картинку скоріш за рахунок
окреслення окремих «пазлів» своїх районів та меж, а не за рахунок центру.
При цьому і межі мегаполісу бувають досить розпливчасті при зрощенні
мегаполісів із передмістями та з іншими мегаполісами, що стирає рамки
міста, породжує мегалополіси, конурбації.
Хоча серед великих міст сучасності складно знайти прадавні
космогонічні мотиви, ідеї земного хаосу як протилежності космосу (від
грецьк. kosmos – порядок) і сприйняття мегаполісу як «раю» чи «пекла»
залишаються

досить

технологізоване,
«кам’яних

інколи

джунглів»,

(«Метрополіс»,

сталими.

Велике

нагороджують
«молоху»

«Інтерзона»,

місто,

особливо

метафорами

тощо.

У

«пекельності»,

трилерах

«Анк-Морпорк»,

вкрай

Голівуду

«Лос-Анжелос

майбутнього») цю ідею гіперболізовано в образі міста-жахіття, тотального
збочення

у

пануванні

асоціального.

Та

й

есхатологічні

мотиви

кіномистецтва напряму пов’язані із сюжетами катастроф саме у
мегаполісах. Водночас у колективному підсвідомому присутні образи
чарівних міст, втілені, наприклад, у казковій повісті О. Волкова про
«Чарівника Смарагдового міста». Для багатьох людей образи деяких міст
отримують славу якщо не едему, то принаймні міста-свята. Найяскравішим
прикладом є Париж, який давно став брендом, містом-легендою і тому має
відтінок як сакральний, так і дещо містичний. У цьому зв’язку доречно
усвідомити, що у структурі і сакрального, і містичного завжди присутнє
очікування дива: «диво може бути точно визначено як порушення законів
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природи наміром божества чи вторгненням якогось невидимого діяча»
[394, с. 151]. Себто, і у сакральному і в містичному сприйнятті міста
розгортаються екзистенціали подиву, захоплення, захвату.
Крім цього, образ міста здавна є поживним матеріалом для утопічних
фантазій у пошуках ідеального життєвлаштування. Прикладом можуть
бути не тільки окремі конструктивні проекти на зразок Куритиби, а й
художнє відображення мрії про місто як про ідеал життя. Ретроспективно
це можна продемонструвати пісенними текстами, які багато у чому
оформлюють світогляд людини. За радянських часів багато пісень було
овіяно саме урбаністичною, містобудівною романтикою на кшталт
«Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет... Мы на
край земли придём. Мы заложим первый дом И табличку прибьём на
сосне» (Л. Куклін). Також образ міста у якості ідеального може уявлятися
принципово

недосяжною

сферою

трансцендентного:

«Всё

равно,

бесконечной надеждой согрет, Я вдали вижу город, которого нет
(І. Корнелюк). «Под небом голубым есть город золотой...» – відомий
рефрен культової пісні групи «Акваріум».
Б. Марков зазначає: «Місто – це рай, звідки вигнано християнина і
куди він вже не може повернутися. Він хоче потрапити в іншу країну,
проте для цього йому потрібно внутрішньо змінитися чи перетворитися»
[210, с. 156]. Отже, можна говорити про уявну або латентну сакральність
міста як спробу ідеального впорядкованого буття, космосу на Землі.
Звернемося до «тіла» міста, його матеріалізованого простору у
мікровимірах,

аби

відстежити

динаміку

сакрального-профанного.

Е. Кассірер доречно пов’язував сакральне із зонуванням територій,
стверджуючи, що сакралізація починається безпосередньо з виділення у
просторі як у цілому певної дільниці, начебто обнесеної деякою огорожею.
Таке поняття сакралізації корелюється із давньолатинським виразом
templum (храм, букв. – відокремлений). Від священної дільниці це поняття
може бути перенесено на будь-який фрагмент території, присвячений богу,
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володарю чи герою [163, с. 114]. Дійсно, загально визнаними сакральними
місцями міста зазвичай є храми, пам’ятки уславленим людям, історичні
споруди або їхні руїни, окремі парки, архітектурні ансамблі тощо. Цікаву
ознаку

сакрального

у

просторі

міста

пропонує

Ю.

Криворучко,

розглядаючи сакральне крізь призму часу у якості такого, що постало у
часі і являє періодичність: «постійність (курсив наш) функціонування
пов’язується

із

храмами,

цвинтарями,

монастирями,

дзвіницями,

каплицями як територіальними об’єктами» [169, с. 34]. До цієї слушної
тези, нам здається, необхідно додати, що сакральність у місті може бути
пов’язана із чимось об’єктивно тимчасовим, проте дуже значним у житті
окремого суб’єкта, а тому екзистенційно непохитним, не скороминучим.
Як писалося вище, суб’єктивний емпіричний досвід людини, глибоке
переживання можуть наділити «святістю» будь-які місця міста. Окремі
топоси стають для людини сакральними мапами, втіленням історичної
пам’яті. Водночас деякі сакральні об’єкти набувають профанності для
городян з іншими уподобаннями. Цьому можуть сприяти історичні,
політичні трансформації. Так, Вічний Вогонь на честь героїв Великої
Вітчизняної війни може втратити свою сакральність у сприйнятті тих, хто
змінив загальноприйняте ставлення до минулого (приготування яєчні на
«вічному вогні» у Києві – цинічна профанація сакрального). Знаковим
фактом є зміна міської ономастики: назви вулиць, отримані за прізвищами
діячів, майже сакральних у проекції минулої ідеології, сьогодні
перейменовуються згідно новому світобаченню. Очевидно, що проблема
сакрального і профанного тісно переплетена з проблематикою міфології та
ідеології, тому вона досить неоднозначна. Хтось скидає «богів» минулого
заради нових соціальних міфів та ідей, а хтось дійсно спокушається на
святе. Останнє виражається в комерціалізації сакральних споруд та
простору навколо них. Вираз «немає нічого святого» апелює до людей, які
чинять вандалізм на сакральних місцях, здатні на шахрайство заради
власної наживи. Профанацію сакрального у місті ми вбачаємо й у
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виконанні сакральних традицій без усвідомлення їхньої глибинної
природи. Процес отримує скоріш ігровий характер, організує час і простір
міського життя, соціалізує городян, далеких від церкви, але люблячих
ритуали. Прикладами можуть бути купівля ялинок на Новий рік,
приготування блинів на Масляну, освячення продуктів на Великдень,
яблук на Яблуневий спас тощо.
Нова героїзація творить плеяду нео-сакральних персон, ща дозволяє
говорити про квазісакральність: «З’являються області квазісакрального:
мода, реклама, формуючі масову свідомість кліше, що виконують у
відношенні до буденної свідомості зовнішні функції.., наказують бути у
рамках та бути відповідними... Це – процеси макдоналізації та віртуалізації
життя» [290, с. 111]. Дійсно, маскультура у багатьох її зразках, інколи
досить поверхневих, у нашому сьогоденні через PR-атаку нав’язує не
тільки свої продукти, а й стиль життя, начебто визнаний за ідеал. Недарма
у комерційній рекламі часто використовується метафора «раю» («райська
насолода»), а герої трилерів та актори, що їх грають, презентуються як чи
не найсакральніші персони сьогодення («Алея зірок» у Лос-Анжелосі).
Окремо зазначимо нарощування впливу на маси футбольних матчів, які
проводяться зазвичай саме у мегаполісах і всіляко сакралізуються
учасниками, вболівальниками та ЗМІ.
У

контексті

профанації

сакрального

є

сенс

більш

уважно

роздивитися інформаційне поле мегаполісу. Під ним ми вбачаємо
сукупність повідомлень ЗМІ, що безпосередньо фігурують у місті, вуличну
текстово-візуальну продукцію, міські перформенси, чутки і плітки,
поширені у натовпі. Якщо звернутися до практики соціального буття,
можна помітити низку феноменів. Площі та майданчики міста усе частіше
відводяться під пісенно-танцювальні змагання, тим самим культура танцю
і пісні із сакралізованої «мови» душі і тіла перетворюється суто на
видовище із комерційним нахилом: адже переможці конкурсів можуть
отримати чимале матеріальне стимулювання за свою «хвилину слави».
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Відбувається також певна десакралізація влади в тих умовах, коли
люди влади не є шанованими фігурами для суспільства. Проте будівлі, що
уособлюють владу, можуть залишатися сакральними,особливо для гостей
міста. Прикладом профанації сакрального може бути також мода:
наприклад, на одязі західних марок конструюють принти із використанням
священних образів: архангела Гавриїла на футболках, хреста на підборах
тощо. Перетворюється на ознаку моди й сакральний символ – натільний
хрестик, коли виставляється його носіями напоказ на вулицях великого
міста заради моди чи псевдорелігійності. Деякі факти сакралізації
профанного напряму пов’язані з ідеологією споживання. Так, відкриття
нового торгового центру або брендового бутику в наш час майже
сакралізується,

оточується

низкою

«ритуальних»

розваг,

видовищ,

заохочень.
Здавна сакральною сферою людського буття була природа. Гори,
ліси, сади, моря й річки – об’єкти міфологічних вірувань, легенд, поваги та
шанобливого поводження. На жаль, і

у сфері

міської природи

спостерігається профанація: комерційний інтерес вимушує вирубати зелені
насадження мегаполісу, псувати річки та їхні узбережжя навіть всупереч
здоровому глузду. Адже велике місто обіцяє великі прибутки «тут і зараз».
Поряд з означеними прикладами профанації сакрального та
сакралізації профанного зберігається шанування містичних місць у місті.
Об’єкти містичної уваги й тим більш магічної практики стають
каталізаторами туристичного попиту та символами єднань окремих
мікрогруп чи субкультур, як-то замок Дракули у Трансільванії або Лиса
гора у Києві. Дещо містичний контекст отримує місто у зв’язку з
розвитком сучасних телекомунікаційних зв’язків, коли людина ментально
присутня у віртуальному просторі, а тілесно – у просторі міста. Про це
влучно пише О. Монжен на прикладі Москви: «Москва – місто-офіс. Це –
центральний офіс держави, і ви знаходитеся не там, де розташоване ваше
тіло. Ви у перемовинах з якими-небудь поставщиками з регіонів, у
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стосунках з родичами по скайпу. Ви фактично не тут» [180, с. 371]. Та ж
сама

«містика

роздвоєння»

людини

спостерігається

у

випадку

багаточасового заглиблення у телетрансляцію, у Мережу Інтернет, або
навіть у «підземне царство» схованих під проспектами мегаполісів
торговельних «квадратів». Необхідно торкнутися і феномену поширення
таємничих знань, як-то вчень про «місця сили» та «геопатогенні зони»
міст. Перебуваючи на стику науки й езотерики, подібні повідомлення
досить глибоко входять у масову свідомість і провокують екзистенціали
страху, застороги, або у позитивній подачі – натхнення, захоплення.
Підводячи підсумки викладеним міркуванням про сакральне і
профанне, зазначимо наступне:
У великому місті сьогодення наявні процеси профанації сакрального
та сакралізації профанного, які породжують екзистенціали граничних
ситуацій: подиву, святковості, шанування або страху. Космогонічний сенс
міста поступово загублюється у зв’язку із поліцентричністю мегаполісів.
Сакральність окремих місць у місті пов’язана як з релігійним аспектом, так
із

досвідом

повсякденності:

храмові

споруди

залишаються

загальновизнаними сакральними об’єктами, а суб’єктивна «сакральність»
демонструє дискретність та метафоричність, оскільки напрям залежить від
екзистенції міського мешканця, особистісного досвіду. Окрім храмів,
сакральними об’єктами для городян здебільшого залишаються значні
історичні

пам’ятки

та

природні

ландшафти.

Проте

у

зв’язку

з

ідеологічними трансформаціями та розвитком культу споживання герої
минулого та пов’язані з ними міські топоси втрачають сакральний зміст,
природні та історичні цінності руйнуються в угоду меркантильності,
особливо на теренах пострадянських мегаполісів. Герої маскультури
зазвичай перетворюються в «ідолів», чиї образи тиражуються за рахунок
комерційної пропаганди, що дає підстави говорити про сакралізацію
профанного на тлі деформації базових цінностей життя. Профанація
певним чином поширюється на моду та на загальногромадські процеси. Це
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наближує нас до аналогії профанно-сакрального з симулякром. Досить
вагомого значення в наш час набувають феномени містичного у містах, що
також педалюється у маскультурі та поширюється у масовій свідомості.
Міська міфотворчість – окрема благодатна тема для розмислів про
сакральне-профанне, що може стати логічним продовженням дослідження.
При цьому ми вважаємо, що збереження сакральності у мегаполісах як
справа збереження духовних цінностей може стати одним з напрямків
грамотного ребрендінгу міст, де філософські та інші міждисциплінарні
аспекти урбаністики повинні поєднатися із практикою містобудування
заради розвитку гуманістичної складової сьогодення.
Міські утопії
Споконвік люди мріяли про досконале суспільство, де було б втілено
вищі цінності буття. Ці мрії відображено зокрема в утопіях. Є сенс виявити
демаркаційну межу між мрією про ідеальне, яка хоч би частково має
наукові підстави та фантазії, яким не дано здійснитися. Особливо
важливою може бути ця справа, коли утопічні проекти стосуються
макротопосу, великих міст. Мегаполіси зумовлюють специфічний спосіб
життя, детермінують граничні ситуації відчуття – від любові до ненависті.
«Наші мегаполіси, наші космополітичні міста – свого роду абсцеси... Гірше
за все не те, що ми завалені з усіх боків відходами, а що самі стаємо ними»
[54, с. 107]. Контроверзійно цьому розгортаються урбаністичні мотиви у
кінематографічному вимірі, в кіноальманасі 2006 року «Paris, je tʼaime»
(«Париже, я люблю тебе»), де любов до міста стає своєрідним
об’єднуючим фактором історій кохання кіногероїв, показом того, як
особистісні потрясіння експлікуються на місця подій.
Наведені

приклади

демонструють

переживання,

пов’язані

із

теперішнім часом міста, з його екзистенціальним опануванням «тут і
зараз». На відміну від цього утопічні проекти зазвичай скеровані у
майбутнє, апелюють до людської уяви і потреби в образі ідеального Urban
Oasis (оазису міста). Прагнення ідеалу – одна із сутнісних рис людини у
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становленні її світогляду. «Людина, поранена злом оточуючого світу, має
потребу уявити, викликати образ досконалого, гармонічного ладу
суспільного життя», – писав Микола Бердяєв, обмірковуючи поширеність
утопічних сюжетів [40, с. 329]. Ернст Блох називав утопію «станом надії»
для людини, особливим переживанням свого існування у світі й
стверджував, що людина за своєю суттю є не тільки homo faber і homo
ludens, але й и homo utopicus [49]. Утопічні проекти малюють таку
перспективу людського існування, де стерто гостроту деструктивних
настроїв і подолано соціальні антагонізми. Наскільки це можливо? Яку
екзистенціальну насиченість мають урбаністичні утопії, чи корелюються
вони з контекстом мегаполісу? Відповідь на ці питання актуалізована тим,
що сучасний вектор урбаністичного розвитку потребує якісних змін, адже
наявні кризові явища, серед яких провідне місце займає розрив людини із
природою у штучному середовищі мегаполісу.
У пошуках спільних підстав утопій сучасні вчені виводять певні
універсалії: «просторова ізоляція, позачасовість, автаркія, урбанізм (курсив
наш), регламентація, глобальність» [15, с. 55–58]. Рефлексія щодо утопій
досить розлого представлена у філософських дослідженнях, які можна
об’єднати у певний науковий дискурс, що й пропонує Ф. Боуман: «Наш
час – час не утопій, а утопіології» [409, с. 9–15]. Каталоги й типології
утопій

складали

Ф. Аінса,

Є. Блох,

Т. Єгорова,

А. Кірхенгейм,

Г. Кучеренко, Б. Ланін, А. Мортон, Ф. Менюель, Г. Неглі, Л. Сарджент,
О. Свентоховський, Дж. Патрік, Д. Плаф, Л. Сарджент. Актуальність утопії
в загальній культурній парадигмі початку ХХІ століття обґрунтовано у
працях О. Амеліної, М. Барга, О. Володіної, Т. Розової, О. Ушакової,
С. Франка. Нарощування утопічно-есхатологічних урбаністичних сюжетів
у мистецтві переконливо показали Р. Бультман, Х. Кестинг, В. Мільдон,
Т. Мольнар,
аспекти

Ф. Полак.

утопії

В. Давидович,

Філософсько-культурологічні

розглядали

Ю. Жданов,

та

соціологічні

Е. Баталов,

З. Бауман,

В. Глазичев,

Х. Маравалль,

А. Мортон,

Л. Мемфорд,
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І. Неманов, В. Нікітін, А. Свентоховський, А. Фойгт, Е. Чоран. У цих
дослідженнях риси утопічної свідомості співвідносяться з «теорією ідеалу»
за К. Мангеймом [207] та «теорією міфу» Ж. Сореля [278, с. 3]. Розвиток
техногенної цивілізації призвів до появи специфічних утопій, породжених
інформаційними технологіями. Проблеми комп’ютерних утопій, де
особистість вростає в інформаційне середовище, розглядають у своїх
працях Б. Бегке, О. Войскунський, С. Жижека, К. Кирчєва, С. Переслєгіна,
Є. Чеботарьова.
Загалом проблематика утопій і антиутопій в історії науки викликала
суперечливі думки: від схвалення до нівелювання. М. Бердяєв застерігав
від легковажного ставлення до утопій: «Утопії у більшості випадків
здійснювалися... Утопії глибоко притаманні людській природі, вона не
може

обійтися

без

них.

Утопії

можуть

здійснюватися,

але

під

обов’язковою умовою їхнього перекручення. Проте й від перекрученої
утопії залишається щось позитивне» [44, с. 353]. Із часів відкриття
Америки західні дослідники пов’язували бурхливий розвиток утопічних
проектів з перспективою здійснення футурологічних мрій та розвитку
людини нового типу на новому континенті: «Утопії з’являються внаслідок
відкриття Нового Світу, а головне – відкриття «нової людини»», –
стверджував А. Ройг [477, с. 57]. Тим самим фокус уваги від загальних
утопічних ідей зміщався у царину людської екзистенції. Зазначено
екзистенціальні двигуни утопічної свідомості – заперечення буденного
світу і бажання чогось вищого, досконалого. У творенні утопій втілено
революційний дух їхніх авторів. «Жодна утопія, навіть здійснена, не
виносить конформістського прийняття даності. Саме принципова незгода,
постійний «супротив», невикорінна єресь й надають утопії ту внутрішню
динаміку, яка дозволила їй пройти скрізь віки, безперервно обновлюючи
надії [4, с. 182].
Деякі вчені підкреслюють антропоцентричний характер утопізму,
його творче насичення: «Утопія деміургічна, творча... У ній відображено
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творчі здібності людини. Безумовно, здатність людини до перетворень
відноситься

до

тих

характеристик,

які

ми

могли

б

назвати

антропологічними константами» [208, с. 228]. При цьому в утопічних
сюжетах є потенціал перетворення утопії в антиутопію – у заперечення
«нового дивного світу» як абсурду тотальної регламентації життя.
«Більшість проектів і планів, які ми називаємо утопічними, мають жорстку
і формальну побудову... Проте утопії просторової форми закінчуються
придушенням людських бажань. І у тому ступені, в якому вони
здійснювалися,

наслідки

частіше

виявлялися

авторитарними

і

репресивними, ніж звільняючими» [440, с. 83]. Намагання типізувати
просторові параметри з метою «щастя для усіх» зрештою призводить до
дефіциту щастя, уніфікації людини, втрати свободи самовиявлення.
Утопія-мрія перетворюється в антиутопію-сатиру, абсурд, прикладами
чого в літературі є антиутопії «Ми» Є. Замятіна, «1984» Дж. Оруелла, «Цей
дивовижний

світ»

О. Хакслі,

«Котлован»

А. Платонова,

«451 за

Фаренгейтом» Р. Бредбері, «Москва 2042» В. Войновича тощо.
До нашого часу бракує праць, де б системно досліджувалися саме
урбаністичні

утопії,

відображені

у

літературних,

архітектурних,

кінематографічних та інших культурологічних артефактах. Недостатньо
розглянуто екзистенціальні аспекти проблеми, хоча саме через осягнення
міста й вибудовується сутність сучасної людини мегаполісу, згодом –
твориться сутнісний образ міста. Тож зупинимося на екзистенціальних
параметрах міських утопій.
Провідний екзистенціальний зріз осягнення утопій полягає у
співставленні ідеального та реального, волі до утопічної творчості та
практики життя. Деякі утопічні ідеї та реальність урбаністики історично
перегукуються, що демонструє нерозривний зв’язок утопії з футурологією
та зрештою – із повсякденністю. Платон у діалозі «Держава», наслідуючи
міф про золотий вік, розповідає про ідеальну систему життя міста-держави
на острові Атлантида й описує побудову його міст – центричну, радіально-
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кільцеву архітектоніку. Згодом ці будівничі ідеї втілено в італійському
містобудуванні XV–XVI століть. «Вельми корисна, а також цікава
книжечка про найкращу побудову держави і нову побудову Утопія»
Т. Мора на багато років наперед забезпечила актуальним матеріалом
політологів і державотворців. У соціальній утопії Ф. Бекона «Нова
Атлантида» прозорливо підноситься підтверджена часом ідея всесилля
цивілізації у прогресі науки і техніки. А. де Л. Сен-Симон, розвиваючи ці
ідеї у власному проекті «ідеального» міста, проголосив ідеалом
цивілізаційного розвитку саме великі міста. Історія підтвердила цю тезу.
Навіть ідея Сен-Симона про керівну роль інженерів-політехніків певним
чином справдилася у сьогоденні, де інформація керує світом, а спеціалісти
з інформаційних технологій, як вважають деякі футурологи, згодом
можуть утворити новий правлячий клас – нетократію [14, с. 173]. Ет’єн
Кабе, який написав у дусі Сен-Симона утопічний проект «Мандрівка в
Ікарію», змалював у своєму романі ідеальне місто як грандіозну спільноту
солдатів кількістю 50 млн. осіб, керуюючих досконалими машинами та
сумлінно виконуючих правила соціальної гігієни [155]. Подібні ідеї
відгукуються у сучасних містах-мільйонниках, населення яких вимушено
живе у жорсткому дисциплінарному темпоритмі. Поза ідеями мегаполісів
міркували про ідеальне суспільство класики утопічного соціалізму Шарль
Фур’є та Роберт Оуен. «Будучи супротивниками урбанізації, вони
пропонували у якості альтернативи мережу малих поселень – фаланг, де
населення займається промисловістю і сільським господарством, а
керування міськими процесами здійснюється з центру міста – фаланстеру»
[367]. Ідеї фаланстерів було фрагментарно використано у ХІХ–ХХ
століттях (радянська Росія 20-х рр., комунальні будинки Швеції, «житлові
одиниці» Ле Корбюз’є у 40–50-рр. ХХ ст.).
Звернемося до набуття архітектурних утопій. Багато хто з видатних
діячів науки і мистецтва захоплювався міським проектуванням, мріяв про
ідеальні міста, зокрема, Леонардо да Вінчі залишив різнобічні креслення –
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проекти облаштування міст. Починаючи з ідей античного зодчого
Епподама Мілетського, утопічне місто перш за все повинно було мати
ідеальну геометричну структуру. Це має глибокий екзистенціальний
підтекст: так розгортається космогонічне бачення Всевіту, де, на відміну
від людського суспільства, царить порядок. Бажання впорядкувати земний
простір згідно з небесним ладом у подальші часи виявилося у декларації
принципу «що уверху – те й внизу», зокрема, у згадуваних вище розмислах
А. Блаженного про «град земний» та «град небесний» як про дві бажані
відповідності, де чітка архітектоніка водночас відображає чітку форму
правління. Клод Ніколя Лєду вбачав в архітектурі ідеального не тільки
втілення порядку, а й «вираз мистецтва, моралі та законів» [452, с. 447].
Проектуючи «соляне» місто Шо у провінції Франш-Конте, він піклувався
про екологічну роль виробництва, задля цього ввів функціональне
зонування міста. Його утопічні на перший погляд задуми перетворилися у
реальні споруди. Звертають на себе увагу вже згадувані соціально-утопічні
ідеї антиурбаніста Ебенізера Говарда щодо міста-саду, який мріяв про
організацію життя через систему відносно невеликих людських спільнот
(30 тис. осіб), розташовану у містах-садах [388]. Ці ідеї було здійснено у
побудові серії британських міст після другої світової війни. Слоган «містосад» артикулювався за радянських часів у літературі та безпосередньо
стосувався Києва, який у свій час претендував бути самим зеленим
мегаполісом Європи.
Архітектор Т. Гарньє, творячи утопію про ідеальне індустріальне
місто, проводив експерименти з функціонального зонування простору в
околицях Ліону, де будівники намагалися розташовувати житлові будинки
у затишних від вітру місцях, забезпечувати безпеку виробництва та побуту
людей через лінійні та багатоярусні структури міста. Ці спроби
відображено Гарньє у книзі «Індустріальне місто» [8, с. 45–48]. Інженер
А. Соріа-І-Мата почав будувати аналогічне лінійне місто на окраїні
Мадриду вздовж провідних транспортних магістралей, аби інфраструктура
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міста простягалася функціональними смугами, максимально зручними для
городян [308]. Отже, ідея комфорту з часом стала керуючим фактором
утопічних міських проектів.
Згідно з Ле Корбюз’є, у центрі міста має бути багатоповерховий
вокзал, оточений хмарочосами висотою у 60 поверхів, за ними – зони
малоповерхової забудівлі. Архітектор мріяв про міста без поліції, казарм і
судів, яку уособлюють примус влади у суспільстві. Проте деякі проекти
Корбюз’є отримали деструктивне втілення, як, наприклад, політика
мінімалізму та уніфікації житлових помешкань. Історія міських утопій
містить й більш екзотичні ідеї. У 1928 році Г. Крутіков розробив проект
літаючого міста – місто на повітряних шляхах сполучення. Ель Лисицький
підготував макет горизонтального хмарочосу як втілення мрії подолання
земного тяжіння – динамічну структуру, що творить новий театр життя.
О. М. Левинський пропонував будувати місто на ресорах: згідно з його
конструкціями, будинки міста повинні повертатися услід за Сонцем. Місто
у повітрі, місто зі скла та бетону ставало за задумом автора формою нового
побуту. Казимир Малевич вважав, що кожна людина повинна мати
власний космічний корабель як індивідуальне місто. К. Є. Ціолковський
мріяв про пересувні скляні будинки, фаланстери-комуни у будівлях на
1 тисячу осіб.
В утопіях міста досить поширені аналогії міста і машини. Так,
архітектор Антоніо Сант-Еліа презентував у 1914 році в Мілані
16 архітектурних фантазій «Місто-машина», у «Маніфесті футуристичної
архітектури» він декларував новий естетичний ідеал міст – багатоярусну
архітектуру, що надає людині підвищену комфортабельність життя [308].
У 60–70-ті рр. ХХ ст. у СРСР поширюються утопічні ідеї міст, пізніше
названі «паперовою, або концептуальною архітектурою»: ідеї заводу
майбутнього, будинку майбутнього тощо. Себто, ми бачимо, що
урбаністичні утопії еволюціонують від макро- до мікро-вимірів окремих
локацій міста. У ті ж часи з’являються твори архітекторів-фантастів:
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американця Паоло Солері, японських метаболістів Танге, Курокава,
Ісодзаки, Кікутаке, Акуї, Назава. Франк-Ллойд Райт спроектував баштухмарочос висотою 1500 м для міста на 1,5 млн. осіб. І. Фридман
запропонував

ідею

міста-структури,

Б. Фуллер –

міста,

покритого

прозорим куполом-мембраною. Проект «ідеального» міста з розгалуженим
«підземним царством» комунікацій презентували інженери та архітектори
А. Спіллхаус, Б. Шривер, Б. Фуллер. За аналогією з «плавучим містом»
Жюля Верна з’явилися «плавучі міста»: багатопалубні океанські лайнері
«World» американської компанії ResidenSea, «Magellan», де облаштовано
життя декількох десятків тисяч людей.
Мабуть, найбільш яскравим втіленням утопічних проектів нашого
часу стало бразильське місто-мегаполіс Куритиба, яке претендує на звання
найбільш екологічного міста планети. Дякуючи діяльності мера Жайме
Лернера, протягом 12 років у Куритибі втілено високу якість життя.
Система швидкісних авеню, чисельні парки, водоймища, ландшафтні
локації,

відреставровані

історичні

пам’ятки,

збереження

етнічного

надбання населення міста, цілодобово працюючі заклади інфраструктури –
усе це зробило Куритибу варіантом Urban Oasis. Максимальна зручність,
комфорт і задоволення потреб – алгоритми творення цього міського
агломерату.
Отже, архітектурні утопії, як і літературні, багато у чому були
футурологічними передбаченнями, частково впровадженими у реальність.
Очевидним фактором цього процесу стало звуження утопічних розмислів
від грандіозних суспільно-політичних перетворень до ідеї максимального
життєвого комфорту окремої людини в місті. Турбота про екологію і
небезпеку зумовили й розвиток антиурбанізму, в руслі якого поширено
руссоїстський міф про «повернення до природи». Дослідник урбаністики
М. Моїсєєв відносить цю тенденцію до безпідставних утопій. «Багато хто
думає, що прогресивний розвиток суспільства неминуче повинен привести
до зникнення мегаполісів. Проте таке твердження – чистої води утопія!
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Дуже красива, приваблива, але утопія! І небезпечна, якщо вона стане
основою для соціальної інженерії» [221, с. 67].
Одним із центральних образів у реальних та уявних проектах
мегаполісів залишаються хмарочоси. У них, з одного боку, втілено
неабияку гігантоманію авторів, з іншого – прагматичну ідею щодо
економії простору і влаштування «розумного дому». Проте при порушенні
почуття міри щодо розмірів і форми хмарочоси стають занадто
дискомфортними об’єктами для перебування городян, порушуючи певну
«критичну масу» візуального сприйняття світу. Недарма хмарочос Емпар
Стейт Білдінг (381 м, 86 поверхи житлових і 16 додаткових технічних),
побудований у розпал Великої депресії у США в 1931 році, ознаменувався
за роки свого існування 30 випадками суїциду. Фабули голлівудських
блок-бастерів насичені епізодами руйнації хмарочосів, що, на жаль, також
отримало «реальний вимір» у 2001 році в Манхеттені. Взагалі, факт
нарощування есхатологічних міфів у руслі міських утопій очевидний. Це
яскраво відображено у фільмах-фентезі, де саме мегаполіси стають
центрами руйнівних подій: «Апокаліпсис», «Армагедон», «Меланхолія»,
«2012», «Післязавтра» тощо. Мегаполіс сприймається як абсолют
цивілізації, її кінцева інстанція. Переживання криз буття проектується на
місто як символ вищої напруги граничної ситуації, «виходом» з якої може
бути тотальна катастрофа. Утопії кінця світу в мегаполісі стали й основою
сюжетів деяких сучасних західних романів-фентезі: «О-Зони» П. Е. Туру,
де місцем подій стає Нью-Йорк, «Уряду» Дженіффера М. Баррі, в якому
ідея глобалізації, презентована США, доводиться до картин краху
цивілізації. В романі «Мечеть Паризької богоматері» О. Чудинової
описується гіпотетичний апокаліптичний апофеоз ісламізму. На рівні
індивідуального буття очевидний звʼязок висоток з самогубствами людей.
Сумну статистику таять найвищі мости світу. Міст «Золоті ворота» в
Сан-Франциско, що підноситься на 75 м над водою, позначений
1500 випадками самогубств (30 самогубств на рік), підвісний міст Кліфтон
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у Великобританії нараховує 1000 суїцидів (4 самогубства на рік),
приблизно такі ж дані стосуються мостів Нанкін в Китаї та Нетті-Джетт у
Пакистані [135].
Проте урбаністична утопія може мати й інший вимір, коли мегаполіс
стає «таємничим світом», який ховає безліч загадок, а інколи – й іншу
реальність. Прикладом тому є кінофільми «Горець», «Баффі», «Сімейка
Адамсів», «Дозори» за сценарієм С. Лук’яненка, романи «Гаррі Потер»
Дж. Роллінг, «Властелин перстнів» Р. Толкіна. Простір великого міста
містифікується, романтизується, отримує додатковий сенс як арена
боротьби добра і зла, чорної і білої магії, людяного та інфернального.
Не маючи змоги у рамках роботи докладно розвести поняття утопії,
міфу і казки, все ж таки зазначимо факт інтеграції жанрів. Утопії можуть
отримувати

казковий

характер,

казки

наповнюватися

утопічними

проектами, а колективні міфи ставати аналогами утопій. Прикладом
останніх є урбаністична утопія «західного раю» європейських мегаполісів
для пострадянських людей. У наш час у медіа-просторі поширено
прожекти «миттєвого успіху» та «райської насолоди» на фоні комфортного
життя мегаполісу. Подібні утопічні мотиви, що використовуються у
рекламі та бізнес-структурах дистриб’ютерської діяльності, експлуатують
екзистенцію інфантильності, надію на несподіване диво.
Якісно новий пласт сучасних урбаністичних утопій пов’язаний із
розвитком Інтернету, комп’ютерних ігор та мережевих соціальних
спільнот. Деякі комп’ютерні ігри напряму перегукуються із сюжетами
утопій, як, наприклад, ігри «Мор. Утопія» чи «Мегаполіс». Геймер, сидячи
перед монітором, може відчути себе «володарем історії», будівником
дивних міст, зодчим Всесвіту. На жаль, залежність від такого своєрідного
втілення волі до влади інколи призводить до зворотних результатів –
втрати навичок соціалізації у реальному світі, де задіяні живі люди, а не
їхні «ніки», «лайки», віртуальні маски. Розвиток сучасних високих
технологій несе небачений простір комунікацій і можливостей, проте при
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нарощуванні утопічної свідомості користувачів здатний призвести до
екзистенціального колапсу. Вихід – у раціональному контролі над
користуванням сучасними технічними засобами та у корегуванні фантазій
із дійсністю. Прикладом впровадження цього є «Азійська мультимедійна
утопія», представлена агломерацією мегаполісів (Гонконг, Сінгапур,
Шанхай)

через

проект

«надрозумного

міста»,

де

міста

стають

«гіперщильними матрицями фрагментованих взаємопов’язаних форм»
[363]. У відеопроекті «Урбаністична Мультимедійна Утопія» міжнародної
архітектурної школи «Байхаус Дессау» йдеться про неминучу зміну
організації простору мегаполісу й усього урбаністичного образу життя.
Сучасна людина, яка, дякуючи мультимедійним технологіям, може бути
водночас «тут і усюди», потребує єдності локального і глобального у
влаштуванні життя міста у новому вимірі урбаністичної організації –
«глокальному» просторі [363]. Це унеможливлює тоталітарні утопічні
проекти, вимагає від творців міста розгалуженої диференціації проектів з
урахуванням активності самих городян. Подібні ідеї декларуються у
споріднених утопічних проектах «інтегрального» та «креативного» міста,
де задумано враховувати локальні творчі імпульси мешканців міста, їхні
лідерські амбіції.
Отже, людина мегаполісу природно прагне гармонійно впорядкувати
простір згідно з законом гармонії, що надає сакральні акценти утопічній
інтенції. Провідним наміром у творенні утопій є потяг людини до
ідеального: ідеального облаштування середовища, ідеального спілкування,
ідеального життя загалом.
Smart city
У

мегаполісі

людині

стає

складніше

вибудувати

міську

ідентифікацію, «охопити» образ міста й засвоїти його ментально.
Техногенна природа мегаполісу, інтенсивний темпоритм, велика кількість
сенсорних викликів утворюють гігантські потоки, які забирають у свій вир
перехожого, туриста, пасажира й водія, продавця й покупця, бізнесмена,
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службовця, безробітного та інших представників соціальних ролей, що
знеособлюють індивідуальність. Однак особистість, яка вросла в міське
життя, привчається лавірувати серед цих потоків, проводячи селекцію
оточення для здобуття зон комфорту і прокладаючи свій неповторний
шлях. Необхідним ресурсом стає особлива міська раціональність, що
дозволяє розумно впорядковувати простір і знаходити в ньому сфери
реалізації. Є сенс говорити про тип Homo urbanus як суто міського
мешканця з доцільною організацією повсякденної діяльності та загального
світосприйняття, здатного створити «розумне місто» (у міжнародній
термінології – Smart city).
Переживання міського способу життя, вбудовування людини в
міській контекст – актуальні предмети дослідження, особливо у світлі
проектів вдосконалення середовища проживання: «розумне місто»,
«креативне місто», «інтегральне місто». Перше визначення, на наш погляд,
може стати обʼєднуючим для двох наступних понять та їх модифікацій,
тим паче, що вони часто дублюють один одного. Покажемо, як
інноваційні, засновані на інтелекті й творчості проектні рішення
впливають на переживання людиною міського простору й знаходження
себе в ньому. Очевидно, що чим органічніше людина вживається у своє
місто,

тим

гармонійніше

буде

загальна

міська

аура.

В

епоху

антропологічної кризи, коли багато людей насилу виживають в умовах,
ними

ж

створеними,

ідеї

всілякої

екологічності

міського

світу

заслуговують особливої уваги. При цьому зауважимо, що екзистенціальні
мотиви даних проектів практично не висвітлювалися в дослідницькій
літературі.
Городянин є продуктом міського середовища і водночас – її творцем.
З давніх-давен люди мріяли створити ідеальні й оригінальні міста,
засновані

на

передових

технологіях;

як

ми

побачили,

теорія

містобудування рясніє прикладами урбаністичних утопій. При цьому
багато ідей, які ще вчора здавалися фантастичними, з часом втілюються в
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життя і стають показником креативного потенціалу їхніх творців. Зробимо
огляд інноваційних і в той же час здійснених проектів міста, спробуємо
визначити екзистенціальні особливості можливих трансформацій міської
людини в нових умовах.
Перші великомасштабні плани «олюднення» міста повʼязані з рухом
«нового урбанізму» (New Urbanism) у США в 80-х рр. ХХ ст. Відповідно
до цієї концепції, у великому місті необхідно створювати більш комфортні
умови для проживання й роботи людей шляхом «покрокової» доступності
до визначних соціальних обʼєктів на противагу засиллю автомобілів і
загальної скупченості великого міста. У результаті досягається підвищення
рівня

якості

життя,

добросусідства,

екологічності

середовища,

її

різноманітності. З початку 90-х рр. скликаються Конгреси нового
урбанізму, на яких відбувається широкий обмін досвідом подібного
містобудування

в

архітектурному,

соціологічному,

економічному,

психологічному аспектах. Можна констатувати, що рух нового урбанізму
вперше почав озвучувати і практично втілювати в проектах міста
екзистенціальні потреби людини в комфорті, внутрішньому спокої,
толерантної комунікації.
Удосконалення урбаністичного середовища на благо людині стало
також головною метою проектів «креативного» та «інтегрального» міста.
Звернемося до Концепції інтегрального міста, що зʼявилася на початку
нашого тисячоліття. Її автор Мерилін Хемілтон – міський еволюціоніст,
майстер мешворкінгу, засновниця методу «констелліруючого діалогу»:
дослідження й проектування міста з урахуванням чотирьох «голосів»
(міської влади, бізнесу, громадських спільнот і безпосередньо городян)
[358]. Знаменно, що саме широка комунікація стає основою даного
інноваційного проекту. В екзистенціальному ключі це означає зниження
рівня масового відчуження городян від міста, подолання переживання
безвиході міського примусу й автоматизму повсякденності. Люди міста
стають повноправними комунікантами, які мають можливість вільного
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волевиявлення,

демонструють

особисту

відповідальність

за

своє

середовище проживання і особисту участь у містобудівних процесах.
Для загальної характеристики мегаполісу Хемілтон застосовує
метафору вулика, в якому все взаємоповʼязано, бо кожна «бджола»
залучена до загальної діяльності. Зауважимо, що на відміну від природного
вулика, у міському «вулику» автор концепції вбачає свободу реалізації для
кожного учасника системи, хоч і в її рамках. Створені ученою міжнародні
дослідницькі структури Integral City Meshworks Inc. і TDG Global Learning
Connections дозволяють на основі інтегральної парадигми у співтворчості
заявлених чотирьох «голосів» практично створювати комфортні міські
простори для сприятливого життя людей. Для консолідації подібних
зусиль служить також заснований Мерелін онлайн-ресурс «Integral City
2.0» – глобальна платформа обміну думками на основі нових операційних
систем розвитку мегаполісів [462]. Місто презентується як жива
багаторівнева система. Мета її удосконалення – створення симбіотичної
рівноваги й стійкості в чотирьох вимірах життя людини й міста:
культурному, соціальному, поведінковому й психологічному. «Іншими
словами, потрібно дбати про психічне здоровʼя й життєвих сенсах городян,
впроваджувати ефективні поведінкові процеси в адміністрування й міське
життя, розвивати культуру й громадянську активність, а також активно
сприяти еволюції міської інфраструктури та комунікацій» [253, с. 8].
Реальне міське благополуччя, на думку Хемілтон, можливо в сукупності
пʼяти констеляцій інтелектів: контексту (сукупності екологічних підходів,
емерджентних процесів з урахуванням сприйняття міста як живої
інтегральної системи), індивідуальної констеляції в єдності внутрішнього і
зовнішнього, колективного культурного та структурного інтелекту,
еволюційного підходу до місту та стратегічних операцій (дослідження,
мешворкінг, навігація) [358].
Однак звернемося до філософської предтечі теорії М. Хемілтон –
праць Кена Уілбера, зокрема, до його інтегрального бачення світу, що
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відображає суто філософсько-антропологічний похід до проблем буття
[312]. Кен вважав, що саме принцип інтегральності дозволяє людині
зʼєднувати в одне ціле свої тілесні, інтелектуальні, духовні та душевні
ресурси для гармонійного розвитку себе й Всесвіту. У звʼязку з цим
Н. Теплицька

називає

Уілбера

«Ейнштейном

в

області

людської

свідомості», який сприймає Всесвіт як гігантську голограму, де кожна
частина міститься в цілому, а ціле присутнє в кожній окремій частині
[295]. Завдяки таким аналогіям, картина світу постає як глобальний
Універсум, холічно обʼєднує всі можливі елементи від мікро- до макро-,
що наглядно проявляється у великому місті. Цей постулат, на нашу думку,
перегукується з низкою інших відомих теорій. Серед них – теорія
В. І. Вернадського, згідно з якою біосфера розумно керується людиною, а з
пріоритетом цієї розумної діяльності в планетарному масштабі запанує
ноосфера як вища стадія розвитку біосфери на Землі і в Космосі. Вільно
мисляче людство постає як єдине ціле в гармонії природи й суспільства
[71]. Інша наукова асоціація повʼязана з принципами синергетики, яка
декларує процес «самоорганізації в складних системах, що володіють
певною кількістю взаємодіючих між собою елементів» [196]. У цьому ж
руслі звучить ідея Е. Федера щодо фрактальності світу: «одним з новітніх
понять, засвоєних urban studies, є фрактал, який в загальному вигляді може
бути визначений як структура, яка складається з частин, що деяким чином
подібні до цілого» [318, с. 19]. Даний перегук свідчить не про наукову
тавтологію, а про різні смислові ключі до одного й того ж феномену:
холічної

багатошаровості

світових

систем і

взаємозалежностей

її

складових. Недарма все частіше в теоріях урбо-інтегральності вживається
введене Хемілтон поняття «мешворкінг», запозичене з нейробіології, що
означає інтеграцію ієрархій в самоорганізуючій павутині взаємозвʼязків, а
в контексті містобудування – використання самоорганізуючих творчих
здібностей людей [149].
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Уілбер при цьому вибудовує вертикаль буттєвих взаємозалежностей:
«Сфера матеріального існування є найменш фундаментальною, фактично
вона знаходиться на багато нижчому рівні, ніж життя, яке, в свою чергу,
знаходиться на ще нижчому рівні, ніж свідомість, яка за своєю суттю є
менш фундаментальною, ніж духовне начало. Фізика являє собою
вивчення найменш фундаментальної області буття ... Будь-яка сутність або
концепція має подвійну природу: як ціле в собі і як елемент чогось ще,
тобто являє собою холон» [474]. Ці тези корелюються також з ідеєю
екзистенціальної (курсив наш) багатовимірності людського буття, згідно
якій людина може обмежити свої цінності світом матеріальних речей і
перебувати у буденності споживача, а може зробити стрибок до духовного
переродження, іноді – ціною драматичних подій життя, переживання
граничних ситуацій.
Пріоритет

ідеї

інтегральності

відкриває

новий

погляд

на

співвідношення мікро- і макропроцесів у місті. Стають зрозумілими
глибинний взаємозвʼязок матеріальних і духовних компонентів міського
життя, необхідність їхньої консолідації й можливість створення таких
умов, у яких кожен би городянин побачив свій «портал» – вихід до
співтворчості. Завдяки ідеї інтегральності, вперше поняття благополуччя і
комфорту отримують екзистенціальне звучання і разом з тим –
трансцендентну перспективу. Метафора вулика виводить на розуміння
«ідеального» міського життя як результату злагодженої діяльності,
сукупності вольових інтенцій людей, що свідомо творять міський простір.
В ідеалі, як нам здається, інтегральному місту відповідає інтегральна
людина. Її особистісна інтегральність виявляється в умінні усвідомлювати
і гармонізувати свою «структуру», щоб використовувати міський простір
при максимумі докладання власних сил. Інтегральність городянина
синхронізується з інтегральністю міста, і тоді можна говорити про
особливу міську ідентичність, про діалог з містом як з антропоморфною
особистістю, про екзистенціальне «злиття» міста й людини в процесі
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розвитку. Якості інтегральності в людині, що описані вище, можливі при
усвідомлені своїх дій та волі до творчості. Недарма не менш популярною,
ніж ідея інтегрального міста, у сучасній урбаністиці стала теорія
«креативного міста». Її автор Чарльз Лендрі вбачав у креативності «метод
стратегічного міського планування, який бере до уваги здатність людей
творчо думати, планувати і діяти» [454, с. 85]. Дослідник спадщини
Ч. Лендрі і проектів креативних міст Є. Пестерніков підкреслює, що «перш
за все потрібно зрозуміти, чи відповідає місто особистісному розвитку і
прояву індивідуальності городян, чи надає мешканцям оптимальне
середовище для творчої самореалізації та формування оригінального
культурного й економічного контексту міста» [246]. Дане твердження є
суперечливим, тому що досвід містобудування показує, що навіть у
покинутих зонах міста творча людина знайде можливості для прояву свого
потенціалу, облагороджування середовища. Заснована самим Ч. Лендрі
корпорація «Комедія» (Comedia), консультативне агентство в області
міської культурної політики, яка працює в 35 країнах світу, вже
реалізувала сотні міських проектів у сфері культурної індустрії, які
сприяли

відродженню

й

розквіту

багатьох

міст,

що

славляться

депресивними районами. Серед них – Барселона, Бристоль, Болонья,
Кельн, Дрезден, Ессен, Франкфурт, Більбао, Глазго та інші великі міста,
які отримали потужний імпульс до розвитку в результаті креативних
перетворень.
Роздуми

Лендрі

про

природу

креативності

розкривають

її

екзистенціальну природу. Вчений у своїй книзі розмірковує про такі
явища, які піднімаються до екзистенціалів людського буття: ризик,
лідерство, натхнення, святковість, гра, гордість, енергія, уява, талант [246,
с. 18]. Головна проблема, що хвилює вченого, полягає в тому, аби зробити
місто таким, в якому хочеться жити. На відміну від багатьох інших авторів,
підхід Лендрі присвячений не виживанню в місті, не просто підвищенню
міської екологічності чи комфорту, а якісній зміні самого міського життя і
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ставлення до нього кожного городянина. Креативне місто постає як живий
організм зі своїм характером і стилем. У пошуках умов креативності автор
апелює до теорій Р. Ассаджолі, де описані методи пробудження
«дрімаючої»

творчої

волі

в

людині:

управління

динамікою

й

інтенсивністю, дисципліна й контроль, концентрація, зосередженість і
увага, рішучість, готовність і бажання прийняти рішення, наполегливість,
завзятість і терпимість; ініціативність і відвага, здатність організовувати,
інтегрувати [404]. Напевно, що набуття подібних характеристик можливе
при духовно-душевній трансформації людини, при виході за межі
буденності в екзистенціальній динаміці.
Пол Четтертон, розмірковуючи про докс креативності в урбаністиці,
злегка знижує піднесений пафос ідеї, показуючи, як насправді складно
організувати творчі рухи серед міської бідноти, і як у результаті все ж таки
великий капітал визначає впровадження креативних проектів [416]. Ці
справедливі тези актуалізують порушений раніше інтегральний похід, який
спирається на консолідацію міської влади, креативних городян і бізнесу. У
звʼязку з цим можна згадати широко відомий факт, що проект Smart City
Club став можливий завдяки спонсору – компанії Siemens.
У контексті «креативного міста» доречно також відзначити теорію
«креативного класу» Р. Флориди, під яким мається на увазі соціальний
прошарок

населення,

який

якісно

відмінний

від

робітника

і

обслуговуючого класу, тому що має «яскраво виражене почуття
індивідуальності та особистої свободи, надає перевагу всім сферам
зайнятості у творчих професіях і морально-духовне задоволення ставлять
вище матеріального [324]. «Особливості креативного класу визначені
творчою функцією його членів. Оскільки креативність – це рушійна сила
економічного розвитку, креативний клас на сьогодні має у суспільстві
домінуюче становище. Тільки усвідомивши феномен зростання цього
нового класу і його характерні цінності, ми будемо в змозі зрозуміти
природу масштабних і на вигляд ізольованих змін у нашому суспільстві та
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більш раціонально планувати майбутнє», – стверджує Р. Флорида [324,
с. 12]. «Креативний клас» являє собою професіоналів (курсив наш) у галузі
мистецтва й дизайну, програмування та математики, архітектури та
інженерної справи, у галузі природничих та соціальних наук, освіти,
виховання та бібліотечної справи, розваг, спорту, управління продажами та
ін. [324, с. 355]. Таким чином, для побудови дійсно розумного міста слід
обʼєднувати зусилля управлінських, фінансових та економічних спільнот
міста, ініціативи окремих громадян і представників творчих професій.
Подібні звершення наділяють місто душею, аурою неповторності та
естетичними достоїнствами. Приклад тому – успішні проекти «розумних
міст». Зупинимося на них докладніше.
Широкомасштабне впровадження креативних технологій «розумного
міста» відбулося в межах Сеула, Нью-Йорка, Токіо, Більбао, Шанхаю,
Сінгапура, Амстердама, Каїра, Дубая, Коті і багатьох інших міст. Зокрема
іспанське місто Більбао стало брендовим туристичним центром завдяки
розвитку архітектурних обʼєктів, у Мальмі значно покращилася екологія
після впровадження роздільної утилізації відходів, у Гамбурзі за рахунок
муніципального девелопменту реалізована регенерація промзон, Портланд
перетворився

на

енергозберігаюче

місто

шляхом

впровадження

екологічної доктрини. Додамо до цього ще приклади «розумних міст»:
проект Масдар в ОАЕ передбачає створення «міста без машин»,
швейцарський Ґетеборг стає суцільно «зеленим містом», як «зелене місто в
пустелі»

розвивається

розширення

за

Дубай,

рахунок

Мельбурн

проекту

припиняє

«вертикальне

безконтрольне
місто»,

Афіни

переструктуруються як «центр комфорту», в Сан-Хуані ребрендінг
обертається навколо ідеї « пішохідного міста », в Сан Хосе безліч сенсорів
буде стежити за рівнем забруднення води, шумовим забрудненням,
енергоефективністю та лініями комунікацій і всім іншим. Одним із
грандіозних «розумних» проектів у місті стало будівництво гігантського
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парку «Небесний сад» на верхівці відразу трьох хмарочосів у Сінгапурі
[88].
Дванадцять

технологій

розумного

міста

позначені

в

якості

пріоритетних напрямків розвитку пострадянських міст: «Система оренди
велосипедів/автомобілів», «Мобільний додаток швидкого реагування»,
«Зарядка переносної електроніки «на бігу», «Розумний будинок»,
«Інтелектуальна система громадського транспорту», «Краудфандін –
проекти», «Мобільні додатки на основі відкритих даних», «Система збору
та переробки сміття», «Wi-Fi в метро і на вулицях», «Система
повідомлення про НС», «Сонячні батареї і дерева на дахах будівель»,
«Мобільні платежі скрізь і всюди» [1]. Приклади впровадження ідей
креативності, інтегральності в концептуальному полі «Smart city» можна
знайти у столиці України: корпорація «Basic Group» розробляє IT-рішення
для

впровадження

електронної

системи

виборів,

багатопрофільна

креативна група професіоналів і громадянських активістів готує проект
памʼятного

комплексу

«Території

гідності»,

присвяченого

подіям

Майдану-2014, у багатьох районах Києва, у колишніх промзонах відбулися
численні воркшопи для перетворення місцевості в корисний і естетичний
ресурс. За всіма цими звершеннями стоїть сукупність прагнень багатьох і
багатьох людей, які думають про якісно нове майбутнє своїх міст.
Підводячи

підсумки

огляду

ідей

Smart

city,

позначимо

ті

екзистенціальні мотиви, які присутні в названих проектах. «Розумне місто»
спонукає городян до розвитку особливої міської раціональності, заснованої
на

пріоритеті

інтелекту,

творчості

і

співтворчості.

Необхідними

виявляються такі екзистенціали буття людини в місті, як воля до пізнання,
воля до комфорту, благополуччя, добросусідства й краси, для чого
використовується креативний потенціал, що виводить городян за межі
егоїзму буденності, розкриває інтегральну природу людини й міста,
обʼєднує їх у прагненні позаграничного, трансцендентного існування поза
просторово-часовими рамками. При цьому креативно-інтегральна людина
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зберігає любов до своїх мікролокацій, вміє естетично трансформувати
приватний простір життя. Таким чином, «розумне місто» вимагає
«розумної людини» – якісно нової особистості, здатної вдосконалювати
себе і місто.
Таким чином, ми переконалися, що у великому місті сьогодення
наявні процеси профанації сакрального та сакралізації профанного, які
породжують

екзистенціали

граничних

ситуацій.

Розвиток

високих

інформаційних технологій акумулює розвиток утопічної свідомості,
зумовлює виток урбаністичної практики у творенні «розумних» та
«надрозумних» міст, покликаних стати реальними URBAN OASIS.
2.2. Семіотична своєрідність мегаполісу
Семіотика в контексті мегаполісу вимагає окремої уваги, оскільки
мега-місто здійснює мега-вплив на мікросвіт масштабною сукупністю
символів і наків. Арсенал дослідження міської символіки досить обʼємний,
про що ми писали у першому розділі роботи. Додамо до цього ідею
Ю. Лотмана про суто антропологічний характер семіотики міста: «Місто
несе в собі закріплену в соціальних знаках інформацію про різноманітні
знаки людського життя, тобто є текстом, як і будь-яка інша виробнича
структура» [197, с. 299]. Лотмановська тріада трактування міського тексту
як простору, імені та темпорального феномену залишається актуальним
методологічним ключем у дослідженнях семіотичної специфіки міста.
Важливими є також розмисли Г. Зіммеля та В. Беньяміна, які,
досліджуючи великі міста, відзначали їх шоковий вплив на людину
внаслідок безлічі імпульсів, що йдуть від натовпу, нагромадження
предметів,

безперервного

руху

й

перенасиченості

враженнями.

В. Беньямін, характеризуючи велике місто як вкрай ексцентричне й
штучне утворення, вбачав у ньому «джерело динамічних культурносеміотичних конфліктів» [34, с. 5].
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Кожен городянин є інтерпретатором міських текстів, які напевно
можуть викликати типові реакції екзистенціального порядку. Відзначимо,
що текст мегаполісу ще недостатньо вивчений з точки зору сутнісних рис
буття-у-місті. Текст великого міста постає як реальна мозаїка вербальних
знаків та метафізична, в якій текстом стає будь-який об’єкт мегаполісу,
коли людина намагається його осягнути.
Візуальна семіотика. Мегаполіс на відміну від міст малого типу
знаходиться в процесі постійного зростання. У звʼязку з нарощуванням
міських функцій і представництв у великому місті зводяться все нові й
нові

будинки,

обʼєкти

інфраструктури,

транспортні

розвʼязки,

збільшується чисельність населення. Місто росте вгору, вшир і в глибину,
символи

цього

уособлені

в

силуетах

хмарочосів,

обʼємних

багатопрофільних будівель, в обрисах житлових кварталів, у мостах і
трасах, численних підземних спорудах – метро, торгових і розважальних
центрах. Знаки росту можуть викликати у городян радісне почуття
причетності поступальному руху, але також здатні підсилити відчуження
від міста, яке перестає бути «своїм». Хмарочоси – один з основних
символів мегаполісу. Особистісно субстанціонує ці будівлі наявність в них
власних імен, які додають спорудам суб’єктності, особливої значущості і
сили: Burj Khalifa – Бурдж Халіфа в Дубаї, ОАЕ, 162 поверхи, 828 м
у висоту, Taipei-101 в Тайвані, висота дорівнює 508 метрам, 101 поверх,
Shanghai World Financial Center – Шанхайський міжнародний фінансовий
центр, 101 поверх, висота 492 метри, Петронас Тауерс, Куала-Лумпур,
Малайзія, 88 поверхів, висота 452 метри. Вілліс Тауер в Америці – один з
найстаріших світових хмарочосів, 110-поверхова будівля висотою 443,2 м.
У Саудівській Аравії зводять рекордно високий будинок Kingdom Tower, у
200 поверхів, висотою понад тисячу метрів, який вміщатиме найвищу
у світі обсерваторію і стане центром Королівського міста – ультрасучасного урбаністичного комплексу [262]. Хмарочос може виступати
архетиповим символом Вавилонської вежі, втіленням одвічного прагнення
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людини «дістатися до неба», «дотягнутися до Бога». Процес будівництва
хмарочосів предстає як трансцендентний акт, мало не сакральне дійство.
Напевно, витоки такого ставлення до висоти мають глибоке коріння в
ретроспекції не тільки практичного містобудування, але й особливої
філософії висоти.
З давніх-давен священні міста розміщувалися на підвищеннях,
пагорбах (Рим, Київ, Стамбул), можновладці увічнювали власну велич у
палацах, монументальних спорудах, а велич Бога і його земних
посередників втілювали храми. У численних зображеннях до нас дійшли
образи веж епохи староєгипетських і вавилоно-ассирійських фортець.
Вежі, що супроводжували всю історію містобудування, пережили
динаміку від утилітарних цілей захисту та спостереження за ворогом до
символічної місії: служити оглядовим майданчиком туристам, бути
розпізнавальним знаком міста, його візитною карткою (Ейфелева вежа в
Парижі, Пізанська вежа в Пізі, вежа св. Марка у Венеції). Деякі хмарочоси
в повсякденному житті городяни також називають вежами. А деякі висотні
будівлі безпосередньо впираються в небо вежами, як, наприклад, мечеть
вежі Бурдж Халіфа на 158-му поверсі, найвища на Землі. Огляд міста з
висоти в разі мегаполісу – чи не єдиний спосіб оптично охопити його
образ, пережити екзистенцію висоти в повній мірі. Про це яскраво писав
Мішель де Серто, спостерігаючи Нью-Йорк з даху манхеттенської вежіхмарочосу: «Гігантський потік, скутий поглядом, перетворений на
текстурологію ... Уже потішившись, я задаю собі питання : «У чому
джерело задоволення «бачити все», дивитися зверху вниз, охопити
найнеосяжніший з текстів, створених людиною?» Піднятися на вершину
ВТЦ означає вирватися з лап міста ... Новий Ікар, він ширяє над хвилями, і
може знехтувати викрутами Дедала, придатними лише для нескінченних
рухливих лабіринтів унизу. Вознесіння є перетворення – у Бачущого. Світ,
яким він був одержимий, наче насланням, тепер лежить перед ним, як
відкрита книга – він може читати його, стати сонячним Оком, дивитися
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зверхньо, подібно до Бога. Гностично-оптична екзальтація. Бути лише
зрячою точкою й більше нічим – у цьому й полягає ефект пізнання» [271,
с. 39]. Але екзистенціальна насиченість висоти може мати дві сторони: для
одних вона постає як символ духовного піднесення й свята буття, для
інших – як підсилення відчуття індивідуальної малості або навіть
нікчемності, знаменує безсилля перед величезним байдужим світом. Так
божественне межує з інфернальним, а воля до життя – з відмовою від
нього. Зауважимо, що один з базових екзістенціалов людського буття –
страх – виявляється, зокрема, у страху висоти. Відома цитата з Заратустри
«якщо довго вдивлятися в безодню, безодня почне вдивлятися в тебе» у
нашому контексті може трактуватися як «зяюча висота» мегаполісу, свого
роду танатоманія. Екзістенціали обриву, жаху й смерті підсвідомо
присутні в образах хмарочосів, що робить їх якимось знаковим символом з
апокаліптичним значенням. Руйнування веж-близнюків ВТЦ внаслідок
теракту в 2001 році сприймалося багатьма як страшний знак майбутнього
краху всього західного світу. Сюжети кінотрилерів про кінець світу
розігруються саме в оточенні мегаполісів як кінцевих символів людської
цивілізації. Можна засвідчити, що високі споруди є своєрідними
дороговказами граничних ситуацій людського буття, які провокують
афектні стани з амплітудою від ейфорії до відчаю.
Місто невпинно росте й всередину. Ця потреба продиктована низкою
факторів: необхідністю швидкого подолання відстаней (метро), економією
та екологією наземного простору (підземні паркінги), можливістю
створювати особливий вимір споживання і дозвілля, максимально
відгороджене від зовнішньої метушні мегаполісу (арт-підвальчики, кафе,
магазини під землею). Також відзначимо, що практично всі комунікації
життєзабезпечення

міста

пролягають

під

землею

(трубопроводи,

каналізація, електричні та телефонні кабелі, оптоволоконна мережа), а на
випадок воєнної загрози у багатьох великих містах залишаються запасні
варіанти житла: бункери, бомбосховища. Якщо у випадку з висотними
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спорудами була доречна асоціація з архетипом Вавилонської вежі, то в
підземному вимірі мегаполісу напрошується апеляція до космогонічного
архетипу печери. «Символ печери багатозначний ... Печера символізує
повернення назад – у глиб часів, в материнське лоно, ... символ
іномірності, включеної в нашу буденність. Це знак переходу, обмеженості
Буття» [146, с. 49]. Печери й підземелля як такі зберігаються в багатьох
містах і передмістях, будучи буквально сакральними символами (лаврські
печери в Києві) або символами містичного змісту, що закономірно
приваблює відвідувачів. Але й облаштовані цивілізацією підземні
простори несуть відбиток архетипічної інакшості, «іномірності». Як і
висотні споруди, вони екзістенціально амбівалентні. Перони та тунелі
метро, як відомо, іноді стають місцями суїцидів зневірених людей, багато
городян

уникають

підземки

внаслідок

страху

перед

замкненими

просторами, відірваності від звичних координат життя. У той же час, якщо
під землею розміщуються центри розваг і споживання, такі місця здатні
прикрасити перебування людей святковою аурою. Цьому допомагає
штучне яскраве світло, яке стирає межи дня й ночі, яскрава колористика
споживчих пропозицій, музичний фон. Крім того, підземні й висотні
обʼєкти міста повʼязані зі знаками напрямку руху як для окремої людини,
так і для великого людського потоку, натовпу. Стрілки «вгору» і «вниз» на
панелях ліфтів та підземних переходів відображають екзистенціальні
переживання поглиблення й піднесення в просторі, улаштовують
дисциплінарні рамки, одночасно надаючи ілюзорну свободу вибору шляху.
Безперечним фактором містобудування є збільшення мегаполісу
вшир. Воно повʼязане як зі зростанням міських спальних районів, так і з
процесом субурбанізації – розвитком приміських зон, які з часом
зливаються з мегаполісом, творячи міські агломерації. Неохватність
масштабу міста розгортає перспективи фланерства, нові маршрути
пізнання. У той же час це призводить до певної критичної маси в освоєнні
міста як цілісного образного феномену. Ж. Бодрійяр, фіксуючи критичну
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масу великого міста, повʼязував її з процесом душевного спустошення
людини, обезлюднення: «Занадто багато капілярної дифузії, занадто багато
осмотичного руху, занадто багато переміщень, занадто багато сполучених
посудин, зчеплень, взаємодій. Занадто багато спілкування у спустошеному
просторі, в місті, що стало схожим на Музей Ідеальною Деконструкції.
Саме музеєфікація й масована урбанізація покликані замаскувати процес
спустошення і опустелювання, і одночасно вони самі є найяскравішим
його свідченням» [53, с. 109]. Отже, розростання міста «по горизонталі»
репрезентує поєднання внутрішньої граничної ситуації буття людини й
зовнішньої розмитості міських меж.
З причини мегамасштабності будь-який об’єкт мегаполісу може
стати символом, якщо він тісно пов’язаний з історичним суспільним
досвідом або з індивідуальним життєвим досвідом окремої людини.
Брандербургські ворота у Берліні символізують падіння Берлінської стіни,
статуя Свободи у Нью-Йорку каже сама за себе, будучи найвідомішим
символом свободи і демократії. Але й дрібні, іноді не помітні для всіх речі
у місті, для окремих людей можуть отримати суто символічне значення:
квітка, що пробивається крізь асфальт, стає символом волі до життя, поява
політичних біг-бордів слугує символом нової виборчої кампанії, а зламана
гойдалка

у

дворі

може

символізувати

хронічну

занедбаність

прибудинкової території. Міську символіку можна класифікувати за
багатьма іншими показниками. З точки зору просторово-темпоральних
координат доречно виділити названі символи висоти (хмарочоси,
башти,храми), глибини (підземні споруди), довжини і відстані (вказівки
напрямків руху з кілометражем). Буквальними темпоральними символами
можуть виступати міські таймери та годинники, які часто грають
допоміжну знаково-символічну роль (місце побачень або брендовий
артефакт як Біг Бен). Також подібні символи можуть виступати в ролі
топологічних орієнтирів на місцевості, суб’єктивним символом у разі будь-
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яких сталих асоціацій, споминів. Отже, можемо зробити висновок про
полісемантичність міських знаків і символів.
Окремим розпізнавальним знаком мегаполісу є ситуації скупченості
людей, які сигналізують про неординарні події: розпродажі, мітинги, акції
протесту, видовища, перформенси. До сигналів руху можна додати
численні написи забороненого й дозвільного характеру: «вхід-вихід»,
«відкрито-закрито», «стоянка заборонена», «проїзд», «небезпечно для
життя», «працює відеозйомка». Доповнєтся це безліччю дорожніх знаків, а
також – чисельністю популярних у наш час захисних об’єктів:
броньованих дверей, воріт, решіток на вікнах. Звідси витікає, що свобода
пересування мегаполісом умовна. Необхідно вміння лавірувати серед
знаків, своєчасно «зчитувати» їх і правильно реагувати на них. Це стає
особливою рисою буття-у-місті, свідчить про високу пристосованість
людини, здатної коригувати екзістенціали тривоги й турботи заради
впорядкування життя у штучному середовищі.
У візуальній репрезентації міської семіотики провідну роль грає
містобудівництво – принципи забудови міста, архітектоніка, наявність чи
відсутність історичних пам’яток, природних ландшафтів, особливості
реклами, екстер’єру будинків, зовнішній вигляд транспорту тощо. Місто
наче розмовляє з людиною через свою виразність, недарма Р. Барт
візуальні компоненти міста назвав «риторикою образу [27]. Простір
архітектури тлумачиться як умова і форма людського буття у світі, що
побудовані на багатозначності змісту архітектурних об’єктів. Сучасний
архітектор і філософ Юхані Паласмаа відстоює думку, що саме міська
архітектура

зберігає

індивідуальності,

унікальність

протистоїть

світу

культу

і

неповторність

споживання

й

людської

знеціненню

особистості [243]. За радянських часів містобудівництво породило райониблизнюки з однаковими хрущовками і типовими панельними будинками.
Звісно, ця монотонна забудова відповідала завданню найшвидшого
розселення й адаптації до міста робочого класу – основи міського
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виробництва, яке, в свою чергу, складало індустріальну матрицю держави.
Проте із часом стало зрозуміло, що подібні «кам’яні джунглі» псують в
людині людське, викликають депресивні стани, руйнують почуття краси та
перешкоджають творенню унікального обличчя міста. Саме однотипні
окраїни міст майже в усіх країнах до цих пір є розсадником злочинів,
середовищем асоціальних елементів. Також зазначимо, що уніфікація міст
довгий час синхронізувала з уніфікацією суспільства, з принципом
колективізму. Але із розпадом тоталітарної держави, відродження свободи
до самовиявлення потягнуло за собою бажання жити красиво, виявляти
індивідуальність і в життєвому середовищі. Тому і в наших містах
останнім часом спостерігається потяг до естетики, до привабливого
міського дизайну, хоча спрага наживи в людей влади інколи перемагає цей
потяг, і тоді навіть історичні квартали забудовуються близнюкамихмарочосами хай навіть і VIP-класу. Як би там не було, саме архітектоніка
міста є найважливішою складовою образу міста. Зазначимо при цьому, що
духовна людина може і у кам’яних джунглях наділити душевністю якісь
фрагменти простору: двір, сквер або навіть пустир за околицею.
Неординарна

архітектоніка

міста,

наявність

історичних

пам’яток,

сакральних забудівель, зелених ландшафтів дають багатший матеріал для
конструювання образу міста як в реальному вимірі, так і в уяві людини.
Якщо, наприклад, окремий район або мікрорайон мегаполісу має власне
обличчя, це очевидно додає яскравості і глибини міському образу взагалі.
Стилі архітектури, як-то класицизм, модерн, готика, бароко, хай тек,
органіка та інші безумовно впливають на людське світосприйняття,
конструюючи простір та формуючи естетичні цінності, душевні настрої та
емоції. Багато що «говорять» і міські ландшафти: гори, ріки, мости,
узбережжя моря чи океану в «ексцентричних» мегаполісах – усе це здатне
викликати в людині гаму переживань. При цьому людина міста
знаходиться під владою міської символіки та водночас сама експлікує
власні переживання на міське середовище. Так обриси хмарочосів чи
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мостів,

дерев

або

дворів

міста

можуть

здаватися

чарівними,

блискавичними або сумними, гнітючими – у залежності від життєвих подій
людини.
Аудіосеміотика. Важливою складовою знакової палітри мегаполісу є
звукова панель. Є сенс визначити аудіосеміотику мегаполісу як окрему
семіотичну систему, що включає різноманітні звуки, сигнали, розмовномузичний фон, рекламні репліки, техногенні звуки та звуки природи.
Ще в давнину люди помітили деструктивний вплив шуму на
організм людини міста. «Мешканці Давнього Риму скаржилися, що
вуличний шум не дає їм спати, і Юлій Цезар у 50 році до н. е. заборонив
рух колісниць по нічному місту. Королева Англії Єлизавета I в
XVI столітті, піклуючись про нічний спокій своїх підданих, заборонила
скандали й гучні сімейні сварки після десятої години вечора. У свій час
німецький учений, лауреат Нобелівської премії Роберт Кох передбачував:
«Коли-небудь людство змушене буде розправлятися з шумом настільки ж
рішуче, як воно бореться з холерою й чумою» [268, с. 27]. Городянин
інколи переживає шумовий фон як екзистенціальну проблему, невід’ємну
від свого проживання та виживання. Аби зберігати душевний спокій і
толерантність, мешканці привчаються ігнорувати одні звуки й брати до
уваги інші. Як правило, ігнорується загальний шум машин і натовпу, шум
дощу й вітру, голоси птахів, дрібні технічні звуки. Але в звуковій палітрі
мегаполісу існують звуки-сигнали, які вкрай необхідні для орієнтації в
місті та особистої безпеки. Це – знаки застереження, заборони або «згоди»
на рух: сигнали дверей, турнікетів, ліфтів, кас, магнітних стрічок,
включення-виключення пристроїв, сигнали тривоги, звуки автосигналізації
тощо. Можна говорити про мега-панораму спонукальних сигналів.
Розрізнення їх найчастіше відбувається на основі накопиченого досвіду,
автоматично. У свою чергу звуки-сигнали доповнюються спонукальними
фразами, аудіороліками операторів і диспетчерів різноманітних технічних

158

служб. Все це вимагає від людини міста високого рівня пристосованості,
вміння диференціювати подразники.
Символічна репрезентація міста здійснюється через тексти і образи
міських легенд, міфів. Міфосимволічне сприйняття мегаполісу переважно
мозаїчне. За виключенням сталого міфу про походження самого міста,
воно функціонує локально, на окремих місцях і територіях, навколо
символічних споруд, природних особливостей ландшафту, навколо імен
видатних городян. Інколи міська символіка має анімаційний характер.
У містах різних континентів можемо зустріти одні й тіж самі скульптури:
леви, дракони, коні ті ін. уособленя образів природи і потойбічних сил. У
багатьох мегаполісах присутні матеріальні символи прадавніх міфів про
зміїв, усні легенди про них. Зокрема, Київ має одну з метафоричних та
міфологічних назв «місто змієве». Можна пригадати, що А. Ахматова,
проживаючи у Києві, писала вірші і листи, за її виразом, «з логова змієва».
Образ Змія, уроборос, що кусає себе за хвіст, в свою чергу уособлює
колообіг часів. Проте історично в цьому образі переважив архетип зла і
загрози, тому міфи зберігають розповіді про перемогу над Змієм чи то
власно Кия, засновника столиці, чи Архангела Михаїла – святого охоронця
Києва.
Міфи несуть в собі полікультурні тексти, коди і символи, які
переплітаються між собою і надають місту ауру втаємничності. У багатьох
мегаполісах з покоління в покоління передаються міфи есхатологічного
толку на межі чуток: кияни багато років підряд переказують одне одному,
що «ось-ось завалиться дніпровська плотина», що центральний шлюбний
Палац стоїть на тектонічному розломі, тому усі шлюби, взяті в ньому,
нещасливі, що будинок Верховної Ради побудовано з радіоактивного
граніту, тому Раді не бачити згоди. Міфологія стає наче захисним шаром
від незрозумілого, від того, що несе небезпеку і не осягається на логічному
рівні. При цьому зазначимо, міфологія мегаполісу навряд чи є зальним
надбанням мешканців. Скоріш за все вона подрібнюється згідно міським
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локаціям і стає вузько відомою, а для загального користування у якості
бренду залишаються міфи, вірування і прикмети щодо найбільш видатних
споруд міста. Так, майже в усіх мегаполісах є особливі місця на статуях,
яких треба торкнутися, задумуючи бажання, фонтани, куди треба кинути
монтеку, аби повернутися.
Таким чином ми приходимо до висновку, що семотичні складові
мегаполісу мають, з одного боку, архетипову, а з іншого – інноваційну
технічну

природу:

тривимірну

візуальну

семіотику,

багатошарову

аудіосеміотику, історично вкорінену міфологію та символіку.
2.3. Образи мегаполісу: місто-артефакт, місто-бренд, містосимулякр, місто-особистість
Окремою семіотичною й водночас екзистенціальною категорією
виступає образ міста. З розвитком урбанізації оформився тип природно
міського мешканця, який повністю укорінився в місті та вважає місто
своїм. Проте що саме відбувається у світосприйнятті людини, коли вона
ідентифікує себе з містом, кажучи, наприклад: «Це – моє місто», «Я –
киянин»? Чи означають такі фрази тільки територіальну приналежність? У
зв’язку з цим постає ще одне питання: «Що саме надає ім’я місту?»
Мається на увазі не юридично-адміністративна назва, закріплена за певним
поселенням, а чітка ідентифікація поселення людьми, в якій криється
сукупність рис ідентичності міста й ідентичності людини в місті.
Очевидно, що ім’я міста і відчуття приналежності мегаполісу можуть
оформитися

в

людині

із

суми

певних

елементів,

які

зрештою

осмислюються як щось ціле. Доречно використати для осягнення цього
феномену принцип холізму, згідно з яким поєднання частин здатне
викликати щось більше за ці частини, і люди тлумачать світ, намагаючись
осягнути розумом саме цілісність предметів [482]. Місто – гарний приклад
цього, адже воно перевершує суму своїх просторових, реальних і
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віртуальних елементів, бо має екзистенційні глибини і трансцендентний
вимір, сприймається як образ та ідея чогось вищого, ніж просто територія
людського

помешкання.

Отже:

які

екзистенціальні

детермінанти

створюють цілісний образ міста в людському сприйнятті? Відповідь на це
питання ми вважаємо досить актуальною із врахуванням вітчизняного
досвіду зростання мегаполісів, необхідності осмислення переживання
людиною свого постійного середовища життя, поставання її сутності як
мешканця мегаполісу.
Дослідження образу міста має свою наукову історію. Затвердився
когнітивістський підхід, де складання образу міста розглядається як
частина творення образних систем в людській уяві, як продукт і засіб
діяльності мислення. В аналізі образу міста застосовується теорія
відображення, згідно якій образи довкілля увімкнені в загальну систему
рефлекторної

діяльності

людини

–

основну

функцію

психіки

(Б. Г. Ананьєв, В. М. Бехтерев, С. В. Кравков, О. Н. Леонтьєв, І. П. Павлов,
С. Л. Рубінштейн,

І. М. Сеченов,

А. А. Смирнов,

Б. М. Теплов).

Використовується психосемантичний підхід, в рамках якого образні
системи розглядаються як складові суб’єктивної картини світу людини у
дискурсі

повсякденності

(О. Ю. Артемьєва,

О. Н. Леонтьєв,

В. Ф. Петренко). Формування образів в людському сприйнятті ставало
предметом американської когнітивної психології, згідно якій людина
формує образи не автоматично, а вибірково – на основі своїх знань,
пам’яті,

когнітивного

досвіду

(Дж. Келлі,

У. Найссер,

Ч. Осгуд,

Р. Л. Солсо, Й. Хоффман). Також образ міста отримав інтерпретацію як
продукт групового мислення та уяви в європейських соціальнопсихологічних дослідженнях, інтерпсихології Л. Леві-Брюлля, К. Лінча,
С. Московічі, Л. Февра.
Намагаючись знайти точку збірки мозаїки міста, деякі вчені
визначали обов’язкові міські складові, дякуючи яким місто отримує свою
функціональну ідентифікацію. Так, Л. Корбюз’є справедливо вважав, що
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місто повинно забезпечувати чотири базові життєві потреби людини: місце
помешкання, роботу, трафік та дозвілля [457, с. 219]. Як ми вже зазначали,
М. Вебер у свій час характеризував місто через наявність 4-х компонентів:
храму, ринку, оборонної споруди та площі для зібрань [69]. У малих містах
зазначена образна квадра зберігається й досі та розмічає центр міста і його
периферію, а у випадку мегаполісу ця знакова структура розпадається на
чисельні філії.
Здавна

образи

міст

мали

геометрично-метафоричні

аналогії.

Прадавні міста й відповідно їхні образи тяжіли до сферичної форми,
відображаючи

солярний

принцип,

або

будувалися

як

оборонні

прямокутники. Ексцентричні та концентричні форми міст обмірковувалися
у соціології міста, в дослідженнях О. Анциферова. Пітер Маркузе,
аналізуючи природу мегаполісів, поділяв їх на тих, що відповідають образу
яйця у разі симетричної сукупності соціальних страт, або образу пісочного
годинника у разі ментально-просторової поляризації міста [461].
Центроутворюючу

роль

у

формуванні

образу

міста

грають

узагальнюючі метафори, що відображають провідну екзистенціальну
домінанту

сприйняття

сукупного

образу

міста.

Це

пов’язано

з

інтегральною природою мегаполісу, з тим, що його природу неможливо
осягнути її суто раціональними методами. Для цього залучаються
асоціації, переносні значення. Так, П. Лангер характеризує міську
різноманітність через чотири метафоричні поняття: базар, джунглі,
організм, машина [455]. Можна погодитися з цим підходом. Метафора
базару апелює до буквального значення місця товарообміну, а у
переносному – позначає місце зібрання людей для різноманітної
комунікації. Місто-джунглі уособлює заплутаність міського простору
особливо у випадку мегаполісу, де наявні щільність людського натовпу і
споруд. Також в цій метафорі міститься натяк на загрозу. Багато людей,
переживаючи відчуження від масовості і уніфікації міста, дійсно можуть
відчути себе, як в джунглях чи в лабіринті. Метафора організму натякає на
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сінергетичний зв’язок усіх компонентів системи міста, які забезпечують
його життєдіяльність, його «пульсацію». Метафора машини доречна для
характеристики мегаполісу, де автоматизація життя інколи перетворюється
на автоматизм, придушуючий людяність. Про це нагадує одна з відомих
пісень української групи «Океан Ельзи» із заспівом: «Ти – машина, і я –
машина». Кожен мешканець вільний компанувати образ міста у напрямку
якоїсь конкретної метафори. У зв’язку із властивістю мегаполісу невпинно
зростати деякі вчені використовують для сукупної характеристики
великого міста стародавню метафору «фюсіс», під якою вбачається
«самовладна зростаюча природа», аналогічна «Левіафану із дружнім
інтерфейсом» [144].
Дослідники міста здавна оперують поняттям «когнітивна карта», в
якому поєднано поведінку і мислення людини в процесі засвоєння
території. Витоки цього підходу криються в експериментах Е. Толмена над
пацюками в лабіринті, де було виявлено типові зв’язки між стимулами та
реакціями живих істот і доведено, що тварини складають своєрідну карту
для поліпшення своєї орієнтації у просторі [302]. Послідовник Е. Толмена
Дж. Голд в «Засадах поведінкової географії» вивів цей феномен у сферу
вивчення масових явищ у людському суспільстві [92]. Згодом метафора
карти стає популярною у розгляді міського життя. Вона доповнюється
ідеєю «ментальної карти» міста, в якій вбачається традиція осмислення
локусів простору не тільки в раціональному мисленні, а й в емоційному
світі людини (І. Говард, С. Каплан, І. Лінч, С. Мілграм, У. Найсер,
А. Раппорт, Ф. Н. Шемякін, французькі ситуаціоністи). Це – «уявлення про
простір, з яким пов’язана повсякденна діяльність людини або групи, і
відповідно набір значень та сюжетів, прив’язаних до різноманітних
локусів» [450, с. 205]. Експлікуючи поняття когнітивної та ментальної карт
на сприйняття людиною великого міста, можна відчути їхню певну
недостатність. Адже складно узагальнити і типізувати індивідуальні
реакції на подразники міста: одні й ті ж самі місця можуть викликати
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протилежні почуття у різних людей згідно з їхнім неповторним життєвим
досвідом. Є щось більше за типові поведінкові реакції та смислові
конструкти в осягненні образу міста. Йдеться про екзистенцію – глибинне
переживання буття у місті, яке напряму пов’язане з образами міста,
наповнює їхній зміст суто екзистенціальним насиченням.
Зазвичай мешканець міста відзначає місця міста з позиції пішохода,
«знизу», керуючись допитливістю або пов’язуючи фрагменти простору з
власною біографією. Намагаючись свідомо чи підсвідомо виконати
екзистенціальну місію переведення «хаосу» у «космос», городянин
знаходить pattern language, за допомогою якого сприймає та впорядковує
простір. Географічні координати у такому разі пов’язані насамперед із
екзистенцією, із ситуацією життя. Можна сказати, особистісна біографія
стає специфічною географією міста. Недарма ситуаціоністи називали свій
спосіб

зонування

міста

згідно

з

суб’єктивним

переживанням

психогеографією (курсив наш) і згідно з цим проектом планували
екзистенціально насичену міську утопію. Психологічні, поведінкові реакції
людини у міських хронотопах – це природна частина формування
загальної картини життя, способу повсякденного перебування у місті.
Спроба складання ментальної карти говорить про глобальний творчий
вектор, про смисложиттєвий пошук у місті. Отже, саме переживання міста,
зв’язок

індивідуальної

біографії

та

загальної

географії

міста

є

передумовою почуттів до міста – любові, симпатії, відчуження або навіть
ненависті в цілісному осягненні мегаполісу. Ментальна, або точніше,
екзистенціальна карта міста – невід’ємна складова процесу творення
образу міста людиною.
Образи міського простору в оцінці деяких дослідників асоціювалися
також із декораціями спектаклю, а люди – з акторами або режисерами
дійства. Це справедливо для сприйняття міста, адже саме людська
активність, дія розуму та уяви створюють міську сюжетність – сity drama.
«Рухливі елементи в місті, і особливо люди та їхня діяльність, так само
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суттєві, як нерухливі елементу міста. Ми не тільки глядачі цього
спектаклю, ми самі – його учасники. Найчастіше наше сприйняття міста не
послідовне, а фрагментарне, переплетено з іншими клопотами. Майже усі
почуття підключені до цього процесу, і підсумковий образ складається з
їхньої взаємодії» [188, с. 48]. Дійсно, міське життя перебуває у постійному
русі. Рухаються транспортні потоки і потоки перехожих, кожна людина
здійснює безліч пересувань у внутрішніх міських міграціях. Міська
мобільність

наповнена

чисельними

сюжетами:

люди

працюють,

спілкуються, зустрічаються на побаченнях, ходять у гості, шукають роботу
і дозвілля, одружуються, народжують дітей, сумують і веселяться, живуть і
вмирають. У кожному сюжеті приховані свої чисельні мікрофабули,
зав’язки і кульмінації. Городянин може бути і актором, і режисером, і
глядачем міських сюжетів, і кожен мимоволі стає учасником глобальних
загальноміських подій. Життя міста можна сприймати загалом як драму чи
комедію, карнавал, тризну чи свято. Себто, драматургічність мегаполісу –
один з ключових екзистенціальних феноменів міського життя, і водночас –
засіб цілісного охоплення образу міста.
Не тільки кожен мешканець має свою біографію, а й місто як
метафізичний суб’єкт живе в історичному часі. «Зберігати інформацію про
минуле та контролювати сучасність потрібно для того, аби сформувати
наш образ майбутнього, прагнення ствердження напрямку історичного
процесу у формах матеріального оточення міста», – писав К. Лінч [188,
с. 9]. Історичний вимір міста – важлива компонента у творенні образу
мегаполісу. Буь-який мегаполіс має свій загальноміський міф. Зазвичай в
ньому відображено архетипові уславлення міфологічного чи реального
Героя, що знаходить відображення в назвах міст, в його пам’ятках, як,
наприклад, у містобудівних міфах Афін, Києва. Історичний вимір міського
образу транслюється в історичних пам’ятках, в музейних артефактах, у
різноманітних витворах культури, в усних легендах. Особливо підсилює
історичну компоненту образу міста наявність увіковічених видатних
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постатей, чиє життя і діяльність нерозривно з містом пов’язані. Інколи
навіть при відсутності такої видатної персони люди мають в своїй уяві і
відчуттях містифікований образ genius loci – когось чи чогось, що
одухотворяє певну територію. «Зв’язок людини з місцем його помешкання
загадкова, але очевидна. Керує нею відомий древнім genius loci, геній
місця, який поєднує інтелектуальні, духовні, емоційні явища з їхнім
матеріальним середовищем. Для людини нового часу головні точки
прикладення та виявлення культурних сил – міста. Їхній облік
визначається генієм місця, і уявлення про це – суто суб’єктивне.
Суб’єктивність багатошарова: скажімо, Нью-Йорк Драйзера і Нью-Йорк
О. Генрі – міста хоч і однієї епохи, проте не тільки різні, а й для кожного –
особливі», – писав П. Вайль в есеїстичних нарисах мандрівок [66, с. 104].
Дійсно, є щось невловиме у відчутті духу міста, а складнощі у вербалізації
цього феномену натякають на його екзистенціально-езотеричну глибину.
Цей багато в чому ірраціональний компонент, на нашу думку, є тим не
менш одним з найважливіших у творенні цілісного образу міста, надаючи
місту душевність.
В епоху ринкових відносин буття у місті пов’язане з активними
процесами купівлі-продажу. Місто загалом також може виступати
своєрідним товаром, наприклад, в індустрії туризму. Участь міста у
товарних відносинах очевидно впливає на конструювання і сприйняття
його образу. У зв’язку з цим зупинимося на поняттях іміджу та брендінгу
міста. Імідж міста складається з сукупності його образних систем, історії,
міфології, репутації тощо. Якщо ж імідж має історично складені переваги
або демонструє непересічні інновації, цікаві масам людей, він може стати
брендом. Бренд – концептуально складений образ, який легко пізнається,
чітко ідентифікується та має привабливість у масового споживача. Для
функціонування брендінгу міста необхідні його сталі візуальні компоненти
(герб, логотип, слоган, прапор), які виконують роль опорних ритуальних
образів, засобів ідентифікації цілісного образу міста. Неабияку роль в
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міському брендінгу відіграють видатні персони, пов’язані з містом, як
реальні герої, так і книжні. «Шекспір, Шерлок Холмс, Гауді, Андерсен,
Карлсон, Штирлиць – це не просто імена, а безмежні світи, які можна
геніально проектувати у міській простір та культурне життя міст», –
зазначають спеціалісти сфери брендінгу міст [73, с. 58]. Відомі діячі науки,
мистецтва, спорту, святі і герої, письменники і музиканти назавжди
сформували брендові ознаки рідних міст. Багато хто сприймає Прагу як
місто Кафки, Ліверпуль – як батьківщину «Бітлз», Антверпен як місто
Рубенса, Зальцбург – як місто Моцарта тощо.
Також значну роль у творенні брендінгу грають конкретні історичні
події та їхня інтерпретація. Деякі мегаполіси та їхні окремі об’єкти
назавжди отримують додатковий брендовий знак у зв’язку з видатними
соціально-історичними явищами, традиціями, особливостями культури,
ландшафту чи навіть погоди. Наприклад: «Рим – вічне місто», «Київ –
«колиска Київської Русі», «Брюсель – столиця Європи», «Монреаль –
канадський Амстердамом», «Лондон – місто туманів», «Париж – місто
кохання», «Відень – місто вальсів», Бангкок (як і Лос-Анджелес)
називають «містом янголів», Санкт-Петербург – «містом білих ночей».
Важливі брендінгові акценти місту надають окремі будівлі, за якими
читаються

значні

соціальні

контексти:

у

Брюсселі

–

будівля

Європарламенту, у Москві – Кремль, у Лондоні – Біг Бен, у Парижі –
Ейфелева башта тощо.
Брендінг міста у зрівнянні з упредметненим товаром потребує не
тільки увіковічення пам’яті про події і видатних людей, а й очевидного
душевного, екзистенціального відгуку на свої пропозиції. «Місто – це
такий продукт маркетингу, число і якість властивостей якого не зрівняні із
споживацькими властивостями зубної пасти або пральної машини. Перед
тим, як його продавати, треба намагатися його зрозуміти, відчути. Сильний
бренд міста завжди замішаний на любові до міста. Він рухається тільки
енергетикою людей, які люблять своє місто, і «на виході» бренд повинен
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генерувати любов до міста серед цільових аудиторій (...). Любов
ірраціональна, і як функція бренду вона відображається у візуальних
елементах (...). Місто можна любити, а значить, з ним можна розмовляти,
вітатися, прощатися, сваритися, миритися, як із своїм старим знайомим,
другом, коханою людиною» [73, с. 15]. Отже, і в маркетингу криється
філософсько-антропологічний,

екзистенціальний

зріз

образу

міста.

Одушевлення та одухотворення «тіла» міста олюднює мегаполіс,
перетворює його у метафізичний суб’єкт, антропологічний феномен.
Усвідомлення популярності міста у світі, привабливості його як
туристичного «продукту», розвиток у зв’язку з цим відчуттів поваги,
гордості за місто разом із екзистенціалом любові до міста додають важливі
складові у творення цілісного образу мегаполісу.
Структура самої людини як триєдність душі-духа-тіла часто
експлікується на мегаполіс. Можна сприймати місто як метафізичну
людину, метафізичний суб’єкт. «Людина не є містом, але місто є
людиною!», – стверджує О. В. Савенкова [260, с. 41]. «Тіло» міста
складають його матеріалізовані об’єкти: житлові будівлі, ландшафти,
окремі знакові споруди, пам’ятники тощо. Конфігурацію «тіла» міста
утворюють

вулиці,

проспекти,

площі,

мости,

ландшафти,

їхня

фрактальність. Образ міста з точки зору «тілесності» доповнюється
метафорами «обличчя міста», «серце міста», «мозок міста», «легені міста»,
де під «серцем» може розумітися центральна площа, під «легенями» –
зелені зони, під «мозком» – будівля влади, а в «обличчі» вбачається
міський імідж. Не зайве пригадати й метафору «чрево Парижа», що
максимально посилює ідею «організмічності» міста, або позначення
міських

шляхів

як

«артерій»

мегаполісу.

У

деяких,

зокрема,

пострадянських мегаполісах, можна зустріти вирази, що передають
сприйняття міста як хворого організму: «місто задихається», «місто
паралізовано», «місто замерзає» і т. п. Тож очевидна ідентифікація людини
і міста в переживанні граничних ситуацій міського повсякдення.
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Науковці урбаністичного толку багато міркували про інші іпостасі
людини – дух і душу. Знаток Санкт-Петербурга М. П. Анциферов писав:
«Місто – для вивчення найбільш конкретний культурно-історичний
організм. Душа його легко може розкритися нам... Екскурсія повинна
розкрити душу міста, душу, що змінюється в історичному процесі,
звільнити її з матеріальної оболонки міста, у глибині якої вона схована,
таким чином провести процес спиритуалізації міста. Тоді з’явиться
можливість побесідувати з душею міста, і, можливо, відчути певну
подібність дружби з ним, увійти з ним в любовне спілкування» [16, с. 109].
О. Шпенглер також оперував метафорою душі в своїх розмислах про місто.
«Що дійсно є дивом з див, так це народження душі міста. Як масова душа
зовсім нового роду, остання засада якої назавжди залишиться для нас
таємницею, вона раптово виділяється з загальної душевності культури.
Прокинувшись, вона вибудовує собі зриме тіло», – пише мислитель [383,
с. 92]. Філософ звертається до поняття «обличчя міста»: «Що перш за все
має історію, так це «обличчя» міста, «вираз» цього обличчя, а його
«міміка» являє собою хіба чи не усю історію душі самої культури» [383,
с. 93]. У Шпенглера ми також знаходимо ідеї щодо «духу міста»: «Дух» є
специфічно міська форма розуміючого неспання. Усе мистецтво, уся
релігія і наука повільно робляться духовними... Вільний дух – дійсно
рокове слово! – з’являється як полум’я, що пишно підлітає угору та
миттєво згорає» [383, с. 95]. Підсилимо цю тезу ще одним фактом. Міста
часто виступають як метафізичні друзі, з якими можна скористатися
діалогом, подружитися, закохатися, як в особу. Як і в людських
міжособистісних стосунках, так і в стосунках людини й міста закоханість
здатна перерости у свою найвищу форму – любов. Таким чином, мегаполіс
презентує метафізичну суб’єктність через аналогію з вимірами людського.
Образ міста зазвичай присутній в людському сприйнятті у сфері уяви
та рефлексії, але ще більш широко він відображений у мистецтві. «Місто
існує, дякуючи сфері уявного, яка в ньому народжується і в нього
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повертається, тій самій сфері, яка містом живиться і яка його живить, яка
ним покликана до життя і яка йому дає нове життя [239]. Місто осягається
як об’єкт естетичного сприйняття, чуттєвого осягнення реальності. Якщо
звернутися до найбільш брендових мегаполісів, таких, як Париж, Лондон,
Нью-Йорк, Санкт-Петербург, у кожній цивілізованій людині світу
прокинеться низка культуротворчих асоціацій знакового й символічного
змісту. Мегаполіс по праву можна назвати макрокультурним артефактом.
В епоху екранної культури велику роль має репрезентація мегаполісу в
кінематографі, де місто виступає як необхідний фон розгортання подій або
як самостійний персонаж. Список фільмів від епохи німого кіно до нашого
часу, де мегаполіс є справжнім кіногероєм, може бути занадто довгим. Тож
назвемо у цьому контексті окремі широко відомі шедеври світової
кінематографії: «Вогні великого міста» Чарлі Чапліна, «Під дахами
Парижу» Рене Клера, «Метрополіс» Фрітца Ланга, «Місто гріхів» Франка
Міллера і Роберта Родрігеса, «Варшава» Даріуша Гаєвського, «Берлін.
Симфонія великого міста» Уолтера Рутмена, «Я шагаю по Москве» Георгія
Данелія тощо. Кінообраз міста знаходиться у співзвучності з настроєм
героя картини, тому отримує різноманітні екзистенціальні відтінки.
Українська

історія

художнього

осягнення

міст

показує,

що

екзистенція людини великого міста входить у природну контроверзу із
світовідчуттям людини землі. Так, наприклад, фільм «Земля» Олександра
Довженка у жанрі українського поетичного кіно оспівує людину як
частину природного космічного ритму буття і певним чином протистоїть
урбаністичним кіносповідям, в яких сюжет розгортається на фоні буття
штучного, міського.
Образ міста є також популярним героєм живопису й літератури.
Імпресіоністи назавжди опоетизували у своїх картинах образи Парижа.
Паризький вокзал Сен-Лазар, Руанський собор, бульвар Капуцинок,
набережна Сени на полотнах Клода Моне до цих пір захоплюють цінителів
справжнього мистецтва. А скарбниця класики світової літератури, прози і
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поезії складається, зокрема, із творів, де велике місто фігурує як значущий
літературний герой у романах Ч. Діккенса, О. де Бальзака, У. Теккерея,
Ф. Достоєвського, М. Некрасова, у віршах П. Верлена, Е. Верхарна,
У. Уїтмена, В. Маяковського тощо. Перший український урбаністичний
роман «Місто» В. Підмогильного розгортає екзистенцію «вростання»
людини села у міський всесвіт аж до почуття опанування міста. Колізія
сільського і міського проходить трагічною нотою через усю поезію
С. Єсеніна.
В історії мистецтва наяні також твори «музики урбанізму», що
намагається виразити душу натовпу, тріумф техніки. Це, наприклад,
вокальний

цикл

«Сільськогосподарські

машини»

Даріуса

Мійо,

фортепіанні п’єси «Аероплан», «Автобус», «Залізна колія» Франсиса
Пуленка, балет С. Прокоф’єва «Стальний скок» з симфонічним епізодом
«Фабрика». А електронна музика взагалі вважається дітищем урбанізму.
Виходячи з наведених екскурсів у мистецтво, можна констатувати, що
мегаполіс є яскравим артефактом культури, знаходить відображення
майже в усіх провідних жанрах мистецтва.
Ще одну тріаду щодо образу міста пропонує французький урбаніст
Марк

Оже,

висуваючи

метафори:

«місто-пам’ять»,

що

втілює

індивідуальні історії людей та колективну історію, «місто-зустріч»,
пов’язане з діалогами у місті та з діалогом із самим містом, «містофікція». Щодо третього різновиду вчений пише: «Воно породжене
образами та екранними відображеннями, в яких погляд ризикує
загубитися, як у грі дзеркальних уподобань в завершальному епізоді
уелсівської «Дами з Шанхаю». Туристичний аперитив – фото пам’яток ще
до їх розглядання. Діснейленд – фіктивні американські міста, вулиці,
парки...

Розважальні

центри

–

мильні

кульки

іманентності:

стандартизований фірмовий стиль, однакова музика, однаковий набір
послуг (готелі, наприклад) – закриті світи, маркіровані стандартизованими
пластичними, архітектонічними, музичними і текстуальними знаками...
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План символічного замінили кодом комунікації з клієнтами. Мильні
кульки іманентності являють собою рід лапок, які можуть бути закритими
чи відкритими згідно проведеній за тарифом оплаті» [239]. Таке
«фіктивне» сприйняття міста по праву можна назвати симулякром. Наразі
для деяких людей відвідування брендових міст стає статусним атрибутом,
а фото і відео мандрівок слугують підвредженням «гламурності» авторів.
Доказом подібних явищ може слугувати парадокс, який ми ризикуємо
назвати «парадоксом Джоконди». У наш час чисельна публіка Лувру
прагне насамперед «прорватися» до шедевру Леонардо і поспіхом
сфотографуватися на фоні картини. При цьому майже унеможливлюються
інтимний

«діалог»

з

артефактом,

зосередженість

споглядання,

утаємниченість сприйняття живопису. Помітно, що деякі відвідувачі і не
прагнуть

цього,

обмежуючись

зробленим

відеодоказом

власної

присутності на визначному місці біля славетної картини. Симуляцією
проникнуті і деякі міські процеси, які можна назвати імітаціями,
відмінниками

справжніх

почуттів

і

соціальних

явищ:

любові,

співстраждання, пасіонарності, бідності,спілкування. Даний факт буде
доведено у подальших розділах більш докладно. Місто стає фікцією для
мешканців елітних кварталів, які обмежують своє перебування суто
місцями комфорту в мегаполісі, для андеркласа, вимушеного селитися поза
центральними зонами мегаполісу. Місто-симулякр постає і для тих, хто
шукає в мегаполісі суто споживацьких задоволень, або для тих, хто бачить
в місті тотальний об’єкт свого владного господарювання. Себто,
зацикленість людини на якійсь одній функції міста затуляє його
багатогранність разом із перспективами багатогранного життя у місті.
Тож проростання міста в історичному часі через об’єкти-символи
значних подій – закономірна складова цілісного образу міста у людському
сприйнятті, а творення іміджевих та брендових ознак мегаполісу є
основою цілісного образу міста. Впорядкована взаємодія елементів
організму міста, дійова вмонтованість міського мешканця в темпоритм
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роботи, трафіку й дозвілля наповнюють образ міста драматургією та
екзистенціальною напругою.
2.4. Віртуальний вимір мегаполісу
Одним із засобів розуміння буття людини міста є осягнення
віртуального виміру мегаполісу. Актуальність цього безперечна з
урахуванням невпинної віртуалізації сучасного життя. Вочевидь існує
діалектична єдність реального і віртуального. При цьому вважаємо за
необхідне доповнити дефініції поняттям «уявного», що допоможе більш
прискіпливо

визначити

коло

досліджень.

З

численних

прикладів

тлумачення реального підтримаємо найбільш лаконічне: визначимо
реальне услід за П. Бергером та Т. Лукманом як «здатність феноменів мати
буття, яке не залежить від волі і бажання людини» [36, с. 22]. В уточненні
віртуального звернемося до етимології: латинське «virtualis» буквально
означає можливість, потенційність, англійське virtual – фактичний, не
номінальний, дійсний, а французьке virtuel – можливий, потенційний.
Отже, ключове етимологічне значення вказує на потенціал можливостей,
на креативну природу віртуального.
За часів Середньовіччя термін «virtus використовувався для
пояснення здатності однієї реальності породжувати іншу. Зокрема Фома
Аквінський за допомогою поняття «virtus» пояснював співіснування
реальностей душі: мислячої, творинної та рослинної [5], Дунс Скот у своїй
концепції реальності використовував ідею «virtus» як здатність кожної речі
не формально, окремо від емпіричних спостережень містити в собі різні
якості. Вважалося, що Бог як джерело всякого блага віртуально містить в
собі

усі

можливі

блага,

хоча

не

містить

їх

сутнісно.

Себто

«віртуальність» – це можливість нести в собі спектр можливостей [443].
У наш час процеси віртуалізації пов’язують зазвичай з появою і
розвитком світової мережі Інтернет, особливо поширеної і загально
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доступної у великих містах. Проте деякі вчені тлумачать віртуалізацію у
більш широкому ракурсі. Н. Харламов зазначає: «Віртуалізація – це
переважно міський феномен, більш того, це феномен, який належить
середовищу світового метрополісу. Саме велике місто – перетин і
взаємонашарування потоків людей, товарів, знаків, капіталів, гетерогенне
соціокультурне середовище, центр влади виробництва та споживання – є
тим місцем, де віртуалізація зароджується і де знаходить свої найвищі
форми. Сучасний стан міського середовища – це стан віртуального міста...
Сучасний метрополіс – це ціла колекція різноманітних реальностей, з яких
матеріальна реальність – тільки перша, і не обов’язково первинна. На
матеріальну основу, «відбудоване середовище»», нашаровуються чисельні
віртуальні реальності» [355, с. 6]. М. Карпицький поширює поняття
віртуальності на багато пересічних явищ повсякдення: відображення у
дзеркалі, телефонна розмова, телевізійна трансляція, сон, літературна
дійсність,

внутрішньокомп’ютерна

реальність

тощо

[160].

Подібні

тлумачення, на наш погляд, можуть призвести до повного розмивання
граней між реальним та віртуальним. Тому сфери буття, подібні
перерахованим вище, що існують у нашій свідомості у вигляді образів,
внутрішнього «бачення», слід скоріше віднести до сфери уявного, і тоді
отримаємо ще одну контроверзу: явне (реальне) та у-явне. Суто
суб’єктивний образ міста, який ми, образно кажучи, «носимо у голові»,
віднесемо до сфери уявного, а об’єктивне буття міста, не залежне від
нашого споглядання, віднесемо до сфери явного (реального). Також, як
було показано раніше, треба мати на увазі, що існує тотальна сфера міської
гіперреальності, заснована на симулякрах, що може сприйматися як
безпосередньо, так і конструюватися в уяві. В свою чергу віртуальний
образ міста будемо тлумачити як продукт новітніх технологій – реальність,
що генерується компʼютерами. У такому вузькому сенсі буття міста ще
майже не розглядалося. Синтезуючим поняттям у цьому контексті
виступає поняття «віртуальна реальність», започатковане М. Кастельсом:
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це реальність, яка настільки «затуляється віртуальними образами, що вони
складають свою самостійну реальність» [165, с. 71]. Визначимо, з чого
складається потенціал електронної віртуалізації мегаполісу, як саме
віртуальна реальність впливає на загальне життя міста та які переживання
породжує у бутті міської людини. Відповіді на ці запитання дадуть
можливість окреслити обриси віртуального мегаполісу.
Дійсно, поява і розвиток нових технологій розгортає особливий
вимір існування мегаполісу, пов’язаний із віртуальним світом. Точкою
відліку для панування технологічно стовреного віртального світу можна
вважати появу першого артефакту віртуальної реальності у 1962 році –
прототипу

мультисенсорного

стимулятора

(«Сенсорама»

Мортона

Хейлінга). Короткі фільми, що супроводжувалися запахом, віянням вітру,
створеного за допомогою фенів, шумом мегаполісу з аудиозапису,
переміщали глядачів в явно-уявний вимір авторського сюжету. Винахід у
1967 році Айвеном Сазерлендом шлема, який генерував візуальні образи за
допомогою комп’ютера відповідно рухам голови користувача, знаменував
перспективу особливого віртуального світу, повністю підкореного волі
індивіда. Запуск першого серверу ARPANET 2 вересня 1969 року в
Каліфорнійськорму університеті прийнято ввважати початком творення
Інтернету. І хоча тільки наприкінці 80-х рр. ХХ ст. народилася концепція
всесвітньої Мережі, а загальнодоступною вона стала лише у 1991 році, ці
десятиріччя привнесли якісні зміни у людське життя, комунікацію із собою
і світом.
Електронні засоби зв’язку призвели до небачених раніше виявів
міського повсякдення. Людина міста отримала новий вимір свого
існування у якості користувача мобільних джерел всебічної інформації,
поданої максимально швидко. Саме інформація починає відігравати чи не
найголовнішу роль у світових процесах, недарма поширеним афоризмом
нашого часу став вислів «хто володіє інформацією, володіє світом», а
М. Макклюен запропонував поняття «інформаційний індивід» [204]. Ми б
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додали до цього й поняття «інформаційне місто». Саме у мегаполісах
комп’ютери та Інтернет, наявні майже в кожній квартирі, послуги Wi-Fi і
різноманітних закладах призводять до того, що вже складно уявити
містянина поза віртуальним світом. У мегаполісах зосереджено сукупність
технологічних інновацій, в ньому концентруються та розходяться
інформаційні потоки. З цієї точки зору велике місто можна представити
гігантським павутинням інформаційних звʼязків, що перетинаються між
собою та тягнуться далеко за межі міста у планетарний вимір.
Завдяки технологічним пристроям, які здатні миттєво передавати
інформацію, кожен їх власник може швидко узнавати, образно кажучи,
«усе про все». Якщо при старих системах зв’язку і повідомлень кожна
новина ставала значною подією, то зараз, в епоху інформаційного спаму
навала новин пригнічує споживача, інколи нівелює можливість глибоко
розуміння і переживання подій. Навіть у переломних моментах історії та
політики сучасні новини не завжди встигають по-справжньому збентежити
людину, яка їх читає. «Натовп» новин, як і людський натовп, спонукає
вмикати захисне відчуження. Тому навіть драматичні події, про які
повідомляється у Мережі, баналізуються та обісцінюються, хоча встигають
ставати предметом пліток, чуток і суперечок.
У міру поширення використання Мережі нарощується загроза
інтернет-залежності.

Деякі

люди

здатні

настільки

загрузнути

у

кіберпросторі, що майже ігнорують безпосередній простір міста, в якому
мешкають. Пересування і влаштування у світі реальних речей відсувається
на другий план, стає інерційним, а рамки монітору «розсуваються»
настільки, що поглинають життя. У натовпі мегаполісу подібні персони
демонструють

надмірну

«публічну

самотність»,

будучи

постійно

увімкненими в процес споживання інформації через свої мобільні
пристрої.
Віртуальне спілкування, з одного боку, долає відстані між людьми,
роблячи зв’язок можливим будь-де й будь-коли, а з іншого, – нарощує
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дистанцію. Адже відсутність тілесності, живої енергетики поглідів і жестів
редукує повноцінність спілкування, зводячи її зачасту до інформаційного
обміну, а буває – просто до ефекту присутності, симулякру. У цьому
контексті відзначимо вже пересічний фактор міського життя – масові
перманентні, зачасту беззмістовні розмови по мобільному телефону у
місцях масового скупчення незнайомців наче намагання позначити свою
присутність у часі і просторі. При цьому оточення потрапляє у досить
дискомфортну ситуацію вимушеного підслуховування. Наявності –
небезпека залежності від подібних засобів зв’язку, як і у випадку з
багаточасовим «блуканням» у Мережі.
Проте більшість користувачів Інтернету та інших електронних
приладів, на наш погляд, здатна контролювати час перебування за
комп’ютером, використовуючи його в утилітарних цілях як джерело
інформації, комунікатор або як поле творчості. Вочевидь, вибір
віртуальної поведінки залежить від внутрішнього наміру самої людини, її
екзистенціального вибору. Дослідник віртуальної реальності І. В. Девтеров
впевнений, що взагалі є сенс говорити про новий тип особистості –
Інтермена [110, с. 233]. Вчений пише: «Екзистенційність Інтермена – це
Буття-в-Мережі, саме там він живе по-справжньому... Особистість
Інтермена формується в Мережі і належить мережевим співтоваривствам...
Він інтелектуально і емоційно привʼязаний до Мережі, залежить від
процесів, що відбуваються у кіберпросторі, переживає захват і потрясіння
у звʼязку з подіями, що відбуваються в Мережі» [110, с. 243]. Дана цитата,
на наш погляд, стосується суто інтернет-залежної людини, а власне
поняття Інтермена набагато ширше такої характеристики. Це підтверджує
й сам автор, вводячи типологію Інтермена-маргінала (звичайного
користувача інформацією), Інтермена-хакера (користувача прихованою
інформацією),

Інтермена-креативщика

інформаційних проектів) [110, с. 83–91].

(творця

інноваційних
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Якщо скористатися проектом метаантропології щодо буденного,
граничного

та

позаграничного

буття,

можна

визначити

певні

екзистенціальні стратегії Інтермена. Буденний користувач інерційно
споживає інтернет-інформацію, і саме він має перспективу інтернетзалежності як засобу від нудьги. Людина граничного буття, переживаючи
бажання до пізнання, любові і творчості, вступає у свідомий контакт з
віртуальною реальністю і здатна контролювати віртуальні процеси. Творча
особистість, долаючи протиріччя граничного буття і прагнучи до гармонії
себе і світу, творить згідно цьому особливий віртуальний простір – на
користь собі і суспільству. Прикладом подібної стратегії можуть бути,
зокрема доступні і, як правило, безкоштовні ресурси з духовних практик,
просвітницькі проекти, громадські ініціативи, відображені на окремих
сайтах.
Панорама віртуальних комунікативних дискурсів в наш являє собою
сукупність соціальних мереж, блогів, журналів, чатів, форумів для
комунікації та об’єднання у спільноти за спорідненими інтересами. У
великому місті віртуальні спільноти нерідко перетворюються у реальні
об’єднання, що розгортають спільні дії: громадські акції, флеш-моби,
благодійні заходи. Численні сайти знайомств, доповнені можливістю
скайп-зв’язку, дедалі стають приводом для реального знайомства.
Зрештою, з нашої точки зору, учасник віртуального простору, який має
сформовані світоглядні намагання, вбачає в Мережі зручний інструмент
для більш досконалого пізнання світу, вияву власної креативності та
всебічної реалізації. З іншого боку, людина, яка здійснює власну або чужу
волю до влади і готова нарощувати ворожість, агональність, розпалювати
ворожнечу, отримує в Мережі специфічні засоби для інформаційної війни,
стає «тролем», «ботом», поширює

«рейкову» інформацію. Себто,

політизація і комерціалізація віртуального простору несе додаткову
загрозу для учасників віртуальної комунікації: формує образ ворога, сіє
пропаганду, за допомогою спеціальної лексики викликає потрібні
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маніпулятору емоції. Бізнес-пропозиції, бізнес-реклама, маса комерційних
«обіцянок» швидкого благополуччя і приховане шахрайство відображають
загальну лінію маніпулятивного зловживання віртуальним простором.
Проте ті ж самі явища ми спостерігаємо й у реальному житті. Тому
справжнім Інтерменом можна вважати ту людину, яка здатна проводити
інтелектуальну та емоційну селекцію інтернет-повідомлень, власноруч
використовувати віртуальні ресурси, а не ставати чиїмось об’єктом
використання.
Окремо треба сказати про віртуальні ігри, які стають засобом
конструювання часу і певної самореалізації для багатьох інтернеткористувачів. Вони являють собою невід’ємну данність сучасної культури
і дозвілля. Ускладненя змісту й візуального насичення ігор призводить до
максимальної симуляції матеріального простору в його русі і розвитку.
Людина, що грає, наразі може відчути себе володарем світу, хай і
віртуального. У цьому криється певна екзистенціальна пастка для тих, хто
шукає компенсаторної волі до влади, схильні до азарту і прагнуть
безумовних перемог. Саме у такому випадку виникає ігрова залежність,
подібна наркотичній чи алкогольній. Ігроман стає одним з представників
людей Мережі, в якого гра підміняє реальне життя. Якщо на початку
розвитку індустрії гри у великих містах, ігромани вгамовували свої
пристрасті в ігрових салонах міста, то з часом персональний кломп’ютер у
власній кімнаті стає приватним ігровим «майданчиком». Не дивлячись на
наявність мережевих ігор та навіть міжнародних віртуальних змагань,
ігроман, як правило, звужує зовнішню комунікацію зі світом і може взагалі
перетворитися на асоціальну істоту.
Одним з прикладів здорової експлуатації волі до гри й водночас
засобом інтелектуального розвитку можна вважати гру «Мегаполіс», що
певним чином повертає до реальності великого міста, навчає людину
конструювати міські моделі, усвідомлено творити світ міста. Мабуть,
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подібний симбіоз розваги і повчання детермінує волю до урбо-творчості,
спонукає користувача Мережі ставати архітектором віртуальної долі міста.
Ще один позитивний момент в бутті Інтермена – можливість
мобільного орієнтування в реальному міському просторі за допомогою
технологічних засобів. Системи навігаторів та віртуальних мап дозволяють
дивитися на мегаполіс з «пташиного польоту», охоплювати поглядом увесь
міський масштаб, розгортати індуктивно-дедуктивний шлях пізнання міста
в сукупності його окремих локацій і водночас – у цілісності простору, що
посилює міську ідентичність.
Містянин-Інтермен, окрім індивідуальних інтенцій в Мережі, може
сприймати та конструювати міський образ, якщо той представлений в
окремому Інтернет-ресурсі, а сьогодні майже кожний мегаполіс має свій
сайт і виступає окремим суб’єктом мережевої комунікації. Сайти міст, як
правило, мають типові складові згідно з іміджевими та брендовими
технологіями. Присутність гербу, логотипу, слогану міста, сторінки історії,
міських легенд поряд з суто інформативною базою міських служб та
інфраструктури роблять віртуальний образ міста сконструйованим і
цільним. Консолідації городян також сприяють сайти міських спільнот,
форуми, можливість онлайн-зв’язку із структурами міської влади.
Позитивним фактором віртуальної реальності міст є також окремі сторінки
у соціальних мережах, де формуються спільноти навколо міських
перетворень, воркшопів, дискусійних тем містобудування. Наведемо
приклади. Зокрема у соціальній мережі «Фейсбук» міститься ресурс
спільноти, яка бере участь у перетворенні площ і ВДНГ Києва [314],
матеріали Інституту розвитку міст, який об’єднує загальноукраїнські
міські ініціативи [151]. Міжнародний досвід творення комфортного
міського середовища обговорюється на сайті «UrbanUrban» [497], проекти
стріт-арту презентуються на сторінці «URBAN X_street culture project»
[496]. Розвиваються міжнародні медійні інтерактивні урбоплатформи для
консолідації спеціалістів різних сфер урбаністики: урбошколи, урбо-тижні,

180

конференції, урбаністичні форуми, втілюються проекти дистанційної
освіти з урбаністики [315], інтерактивні проекти «мікроурбаністів» для
обміну творчими доробками [257]. Поява 3D-технологій надає інноваційні
можливості для міського проектування: візуалізація віртуального міста
стає основою майбутнього його матеріального. У 2000-х рр. компанія
Google запустила програму перегляду міських вулиць на картах Google для
5 міст україни: Києва, Донецька, Львова, Одеси і Харкова. Також за
допомогою цього ресурсу можна побачити панорамні знімки вулиць
світових мегаполісів у 30 країнах з їхніми історичними пам’ятками. Таким
чином будь-який мегаполіс стає доступним для осягнення і пізнання. Деякі
урбаністи ведуть мову про майбутні «кіберміста», які «перетворюють
реальність часу і простору в уявну матрицю комп’ютерних мереж, які
пов’язують віддалені точки земної кулі та комуніцирують нелінійно за
допомогою величезних об’ємів інформації, які зберігаються у вигляді
кодів» [410]. Наразі йдеться про можливість творення планетарного
віртуального

міста,

що

забезпечує

глобальну

комунікацію

і

взаємообізнаність користувачів віртуальних ресурсів. Ще одним проектом
віртуального міста є ідея «пост-віртуальних міст», де користувачі Мережі
зможуть гармонійно поєднувати віртуальне та реальне спілкування у
спільнотах коворкингів, антікафе, ревіталізованих парків та бібліотек,
фрімаркетів, офлайн-квестів тощо [236]. Отже, можна констатувати
тенденцію віртуалізації життя мегаполісу від чисто утилітарних функцій
до розвитку креативних технологій перетворення міста задля блага
городян, вдосконалення їхньої комунікації у сполученні віртуального та
реального.
Ми побачили, що віртуальний вимір міста впливає на його фізичну
реальність та на індивідуальне буття-у-місті городян: людина мегаполісу
стає Інтерменом, здатним свідомо використовувати віртуальний простір
для комунікації, пізнання і творчості.
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Висновки до другого розділу
Дослідивши провідні ідеї та образи мегаполісу, ми переконалися, що
у великому місті сьогодення наявні процеси профанації сакрального та
сакралізації профанного, які породжують екзистенціали граничних
ситуацій:

подиву,

космогонічний

святковості,

сенс

міста

шанування,

поступово

страху.

загублюється

При
у

цьому

зв’язку

із

поліцентричністю мегаполісів. Сакральність окремих місць у місті
пов’язана як з релігійним аспектом, так із досвідом повсякденності:
храмові споруди залишаються загальновизнаними сакральними об’єктами,
а суб’єктивна «сакральність» демонструє дискретність та метафоричність,
оскільки

напрям

залежить

від

екзистенції

міського

мешканця,

суб’єктивного досвіду. Окрім храмів, сакральними об’єктами місць у
мегаполісі для більшості городян здебільшого залишаються значні
історичні

пам’ятки

та

природні

ландшафти.

Проте

у

зв’язку

з

ідеологічними трансформаціями та розвитком культу споживання герої
минулого і пов’язані з ними міські топоси поступово втрачають
сакральний зміст, природні та історичні цінності руйнуються в угоду
меркантильності, особливо на теренах пострадянських мегаполісів. Герої
маскультури зазвичай перетворюються в «ідолів», чиї образи тиражуються
за рахунок комерційної пропаганди, що дає підстави говорити про
сакралізацію профанного на тлі деформації базових цінностей життя.
Окрім цього, досить вагомого значення в наш час набувають
феномени містичного і магічного у містах, що також педалюється у
маскультурі та поширюється у масовій свідомості. Проте містичне і
магічне сягають в історичну міську міфотворчість, сприють творенню
міської ідентичності, актуалізують волюдо пізнання міста. Збереження
сакральності у мегаполісах – це складова збереження духовних цінностей,
наповнює змістом процес ребрендінгу міст, де філософські та інші
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міждисциплінарні аспекти урбаністики повинні поєднатися із практикою
містобудування.
Перебування у мегаполісі – це особливий тип амбівалентного
переживання міського буття. Бажання городянина вийти з буденності через
порив до свободи та екзистенцію творчості детермінує утопічну свідомість
людини, викликає прагнення впорядкувати життєвий простір згідно з
законом гармонії. У наш час спостерігається відхід від глобальних утопій
суспільно-політичного розмаху до проектів індивідуального життя,
вибудовування сутності людини у просторі мегаполісу під егідою
душевного й тілесного комфорту. Жорстка регламентація поступається
місцем пропозиції максимального різноманіття, де кожен здатний
виробити власний спосіб буття. При цьому вияви сучасної утопічної
свідомості демонструють нарощування граничних ситуацій, екзистенціали
страху і тривоги в есхатологічному ракурсі, що відображено в багатьох
урбаністичних артефактах. Утопічні проекти зрощуються з міфологічними
і казковими сюжетами у жанрі фентезі-утопій, а також вбирають в себе
інноваційні ідеї. Розвиток високих інформаційних технологій акумулює
новий виток утопічної свідомості та розгортає міські практики у творенні
«розумних» і «надрозумних» міст – прообразів URBAN OASIS.
«Розумне місто» спонукає городян до розвитку особливої міської
раціональності,

заснованої

на

пріоритеті

інтелекту,

творчості

та

співтворчості. Необхідними виявляються такі екзистенціали буття людини
в місті, як воля до пізнання, воля до комфорту, благополуччя,
добросусідства, бажання естетизації простору. Креативний потенціал
городян виводить їх за межі егоїзму буденності, розкриває інтегральну
природу людини й міста, обʼєднує у прагненні трансцендентного.
Креативно-інтегральна людина зберігає такокож любов до мікролокацій
міста, вміє естетично трансформувати приватний простір життя. Таким
чином, «розумне місто» вимагає «розумної людини» – якісно нової
особистості, яка знаходиться в процесі екзистенціальної динаміки й
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вдосконалення, виявляє волю до творчої діяльності в імʼя загального
блага – творення якісного, спрямованого у майбутнє урбаністичного
середовища.
Провідниками

культурного

надбання

міста

стають

зокрема

полісемантичні міфи і символи, які сприяють формуванню цілісного
образу мегаполісу. Відбувається втілення прадавніх архетипових образівсимволів висоти й глибини в інноваційні, технологічно осначені об’єкти
міста (хмарочоси, метро, підземні ТЦ). Це дещо реабілітує штучність
великого міста, вказує на його глибинну природність для людини.
Людина осягає образ міста через міські сюжети і комунікативні
дискурси, ранжує простір згідно з суб’єктивними переживаннями та
асоціаціями. Доречно ввести у науковий обіг екзистенціальної урбаністики
поняття city drama (К. Лінч) та екзистенціальна мапа мегаполісу.
Сучасний мегаполіс має віртуальний вимір. Розглядаючи його у
відношенні до сучасних електронних технологій, ми приходимо до
висновку, що людина мегаполісу здатна поставати у якості поміркованого
Інтермена, свідомо використовувати віртуальний простір для комунікації,
пізнання і творчості, проводити інтелектуально-емоційну селекцію
повідомлень Мережі, протистояти інформаційному спаму та маніпуляціям,
спричиненими комерціалізацію та політизацію інформаційного простору.
Водночас

у

мегаполісі

поширюється

заміна

безпосереднього

спілкування людей на дистанційне, посилюється автономізація людини у
натовпі (дякуючи можливості приватного спілкування з віртуальним
співрозмовником), росте ступінь зовнішньої поверхневої інформованості
через постійний доступ до Мережі поза її інтелектуальним заглибленням
та душевним переживанням. При цьому спостерігається протилежна
тенденція – перетворення віртуального спілкування у реальне через
творення у локаціях міста духовно споріднених спільнот. Вочевидь
віртуальні медіа- ресурси сприяють консолідації креативного класу та
поширенню міських практик. У віртуальному просторі мегаполіс постає як
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цілісний

іміджевий

або

брендовий

об’єкт

і

водночас

суб’єкт,

концентруючий внутрішні та зовнішні інформаційні потоки навколо
інтересів людей міста. Це сприяє посиленню міської ідентичності, надає
перспективу співпраці городян у громадських і художніх міських
проектах. Залежність від Мережі чи конструктивне її використання
відображає індивідуальну волю користувача, його екзистенціальний вибір.
Віртуальний світ мегаполісу має перспективу перетворення у планетарновіртуальний масштаб, у планетарне місто – максимально масштабну
урбаністичну структуру, сполучення віртуально-уявно-реального вимірів.
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РОЗДІЛ 3
СОЦІАЛЬНІ, КУЛЬТУРНІ ТА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ
ВИКЛИКИ МЕГАПОЛІСУ
Закон виклику і відповіді, за думкою Арнольда Тойнбі, визначає
долю цивілізації. Соціально-історичні, політичні, природні проблеми
виступають як виклики або питання, на які люди повинні давати свої
відповіді, вирішення. Характер відповідей безпосередньо впливає на
розвиток суспільства. При хибних відповідях у суспільному житті
відбуваються аномальні події, спади і «надломи». При позитивних –
підйом і прогрес [301]. Вважаємо коректним використання цього
класичного сюжету задля дослідження динаміки проблемних процесів у
мегаполісі.
3.1. Соціальні та мультикультурні виклики мегаполісу
Соціальна проблематика мегаполісів охоплює майже усі сфери
міського життя: від квартирних питань до ефективності управління містом,
від прожиткового мінімуму городянина до соціальних катаклізмів
загальноміського масштабу. Проте у даному підрозділі ми виокремлюємо
низку специфічних викликів, пов’язаних із класичним розумінням
соціальних

проблем

несправедливість,

як

таких

охоплюють

протиріч,

значні

групи

що

несуть

людей

і

соціальну

кардинально

впливають на суспільство.
Висунення поняття соціальної проблеми було спричинено перш за
все нерівномірним розподілом багатства, що завжди яскраво виявлялося у
великих містах і особливо актуалізувалося у другій половині ХІХ ст. в
атмосфері промислового розвитку та інтенсивної урбанізації [480]. Це було
відзначено зокрема у соціальних дослідженнях за часів Громадянської
війни у США 1861–1865 рр. на фоні різкого погіршення соціальних умов
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для більшості мешканців міст та наприкінці ХІХ ст. в Англії, де розвиток
промисловості також супроводжувався зубожінням населення. Ч. Бут та
Б. Раунтрі, збираючи статистичні дані про життя тогочасного Лондону та
робітничого міста Йорка, визначили, що третина населення британської
столиці перебуває у злиднях, а прості робітники у своїй більшості
позбавлені навіть мінімуму засобів життєзабезпечення [408].
Багатство і бідність. Контраст багатства і бідності у містах –
споконвічна кричуща соціальна проблема, джерело просторової сегрегації
мегаполісів та взаємовідчуження. Не дивлячись на поширеність теорій
постімперіалізму (Д. Беккер, А. Каллінікос, П. Кокшотт, А. Котрелл,
І. Месарош,

А. Негрі,

Л. Скляр,

А. Тарасов,

М. Хардт,

А. Хеллер,

Ф. Фехер), згідно яким із закінченням колоніального періоду зникають
експлуататорські відносини, а багатонаціональні кампанії відкривають
ринки у країнах «третього світу» і тим несуть багато користі, реальність
показує інше: з кожним роком спостерігається нарощування хибної
урбанізації і зубожіння міського населення, яке не має ні житла, ні роботи,
ні засобів для повноцінного існування. В наш час 1 % людства у сотні й
тисячі разів багатший за останніх 99 % та концентрує у своїх руках 48 %
світового статку. При цьому під час криз порятунок фінансового сектора
лягає повністю на плечі платників податків. Відзначимо також соціальний
парадокс, пов’язаний із бажанням менш розвинених країн залучити
багатих західних інвесторів для свого розвитку. Наслідком цього стає
неправомірне здешевлення робочої сили та індустріальних процесів, що
призводить до ще більш різкого соціального падіння мегаполісів у країнах
«третього світу», де люди готові за гроші піддаватися нещадній
експлуатації, аби хоч якось вижити. Недарма подібний процес отримав
метафоричну назву «гонитви на дно».
Збідніння одних верств населення та неадекватне збагачення інших
помітно і в пострадянських мегаполісах, де методи збагачення «еліти»
залишаються далекими від моральних норм. Пов’язані з цим здирництво,
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корупція, неправомірно високі податки, знецінення національної валюти та
інші фактори соціальної несправедливості здійснюють тотальний вплив на
більшість

городян

і

роблять

проблему

елементарного

виживання

актуальнішою за інші. У наступних розділах ми наведемо конкретні дані
щодо положення андеркласу мегаполісів світу, а поки визначимо деякі
засоби соціокультурної та екзистенціальної адаптації людини мегаполісу
до соціальних контрастів за майновими ознаками. Якщо людина належить
до малозабезпечених прошарків городян, вона може або змиритися з таким
станом, або вжити заходів щодо зміни свого соціального положення.
Пасивне відношення до рівня і якості життя розташовує городянина у
буденності

щоденного

напруженого

клопоту

заради

виживання.

Активізація зусиль щодо поліпшення матеріального стану може призвести
як до девіантної поведінки, так і до розвитку креативності у пошуках
шляхів реалізації здібностей та матеріальної винагороди за них.
Злочинність. Девіантна поведінка певних городян робить місто
криміногенним, і деякі райони мегаполісів стають небезпечними для
відвідування. Навіть у найбільш розвинених столицях зберігаються такі
локації: райони Ла Міна, Раваль і гора Монтжуік у Барселоні, Вестмінстер
і Камден у Лондоні, Тарлабаші у Стамбулі, 18-ий, 19-ий і 20-ий округи
Парижа, фавели Ріо-де-Женейро, район Челас у Ліссабоні, Омонія в
Афінах. У Нью-Йорку донині орудують кримінальні клани, названі на
зразок італійської мафії: Банано, Коломбо, Гамбіно, Дженовезе, Лючезе.
Райони Гарлем, Бронкс, Бруклін, Квінс – відомі «гнізда» злочинців, які
недарма називають «червоточиною Великого Яблука». Пострадянські
мегаполіси також відзначені концентрацією злочинних елементів у певних
районах міста. Відзначимо, що у Росії цю проблему пов’язують із впливом
глобалізації та гендерним насильством. Ми схильні до більш глибинних
пояснень, які виводять на антропологічні та екзистенціальні контексти.
Адже проблема злочинності завжди супроводжує історію людства і
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викликає міркування про певні закономірності людської природи та
пов’язані з нею соціальні патології.
Звернемо увагу на ідеї С. Сміта, який ще на початку ХХ ст. склав
концепцію девіантної поведінки городян, оригінально пояснюючи сутність
цієї соціальної проблеми протиріччям між цілями культурних норм життя
та соціально структурованими засобами їхнього досягнення [484]. По
аналогії з тілесними хворобами, соціальна патологія визначалася ним як
хвороба соціальна. Було виявлено такі засоби пристосування до
культурних цілей, як конформізм, інновація, ритуалізм, ретретизм та
заколот відповідно різним статусним групам населення. У працях
послідовників Сміта було більш докладно визначено вияви згаданих
засобів: наркоманія, хронічний алкоголізм, проституція, політичний
тероризм, екстремізм тощо. При цьому відомі спроби М. Спектора та
Ж. Кітсьюза певним чином «виправдати» злочинність через показ стадій
соціальної проблеми: від надії вирішити її легальним законним шляхом –
до відчаю, спричиненого неможливістю цього і необхідністю шукати
власні, вже незаконні методи [488].
Вочевидь вказані феномени соціальної поведінки залежать від
екзистенціального вибору людини. Криміногенність мегаполісів зокрема
спричинена екзистенціальним протиріччям між людською волею до
свободи і обмеженнями дисциплінарних структур міста, про які так багато
міркували постмодерністи. Велике місто наче надає безмежну свободу
пошуків і дій, проте насправді спонукає людину, яка прагне «вписатися» у
міський темпоритм, ставати частиною цього складного «механізму», тим
самим загублюючи власну суб’єктність. Тому вочевидь деякі люди
вибирають шлях девіантної поведінки як засіб подолання щоденного
примусу, рамок, нагляду, хоча зрештою отримують безвихідь соціального
дна.
Отже, досить складно провести лінію демаркації між фатальною
детермінацією злочинності об’єктивними соціальними проблемами у житті
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міста та схильностями окремих верств населення до девіантної поведінки
через свою індивідуальну моральну деградацію, духовні чи фізичні лінощі,
погане оточення тощо. Тож визначимо девіантність як таку соціальну
проблему, що має природно-соціальний характер і багато в чому залежить
від рівня авторефлексії людини, її світоглядного цілеполягання.
Безробіття. У контексті вище зазначених проблем багатства і
бідності та девіантної поведінки і злочинності знаходиться проблема
безробіття. Міжнародна організація праці (International Labor Organization
(ILO) вважає безробітним кожного, хто на даний момент не має роботи,
шукає її і готовий приступити до праці. Згідно цьому можна казати про
офіційний і неофіційний рівень безробіття. За офіційними даними не існує
жодного мегаполісу, позбавленого цієї проблеми. Так, наприклад, рівень
безробіття у Токіо складає 5,2 %, у Берліні – 7,1 %, у Парижі – 7,5 %,
у Римі – 8,5 %, у Лондоні – 9,1 %, у Нью Йорку – 9,4 %.
Мешканцям мегаполісів можуть бути притаманні вимушене і
структурне безробіття, що утворилося внаслідок виробничих змін чи
кризових явищ, маргінальне безробіття (складнощі працевлаштування
молоді, жінок, людей похилого віку та інвалідів) та приховане безробіття,
яке характеризується суто формальною присутністю на роботі без
включення у робочий процес і часто-густо – без отримання зарплати.
Останнє досить часто трапляється у пострадянських мегаполісах. Саме
безробіття зазвичай здатне підштовхнути людину до неадекватних вчинків.
Найменшим злом стає вибір будь-якої роботи, яка могла б забезпечувати
прожитковий мінімум. Найгіршими наслідками у випадках втрати роботи
стають злочинний шлях збагачення, депресії та самогубства. Безробітний
поволі стає міським аутсайдером, не спроможним гармонійно сприймати і
використовувати простір мегаполісу. Ментальна мапа міста звужується до
«точок буфоркації»: бірж праці, агенцій працевлаштування, можливих
місць професійної чи будь-якої робочої реалізації задля заробітку. Доречно
відзначити також, що безліч людей мегаполісу працюють саме задля
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грошей, ігноруючи професійний поклик і можливості задоволення від
роботи, бо обставини життя у місті, його дорожнеча вимушують городян
при виборі праці (якщо вибір існує) робити пріоритетним саме
матеріальний фактор.
Демографічні

проблеми.

Мегаполіси

демонструють

низку

демографічних проблем, спричинених як внутрішньо міськими процесами,
так

і

процесами

глобалізації,

масштабними

міграціями

людей.

Перенаселення, старіння і збідніння городян, емансипація жінок та багато
інших соціальних факторів перетворюють демографічний процес у
соціальну проблему. Ми спостерігаємо кризу інститут сім’ї у розвинених
країнах, коли молоді люди внаслідок соціальної невпевненості або
навпаки – внаслідок егоїстичних гедоністичних бажань усе пізніше
вступають у шлюб та народжують дітей чи взагалі відмовляються від
батьківства. При цьому населення у мегаполісах «третього світу» та
родини емігрантів у європейських містах відзначаються демографічними
вибухами, високою народжуваністю, що призводить до невпинного
зростання армії бідних. Передбачається, що у 2050 р. чисельність
населення у нерозвинених країнах досягне 8,2 млрд. осіб, а у розвинених –
1,2 млрд. Найбільш щільно заселеними залишаються Китай (1,3 млрд.),
Індонезія (1,1 млрд.), США (297 млн.). Вочевидь це розгортає інші гострі
соціальні проблеми: нестачу ресурсів та посилення конкуренції за них,
падіння рівня життя, етнічні конфлікти тощо.
Зростає кількість населення у столичних мегаполісах. Зокрема у
Токіо мешкає 32 млн. осіб, у Нью Йорку – 21 млн. Перенаселення
мегаполісів призводить до нагальних проблем із транспортом та загальним
життєзабезпеченням

населення,

перетворює

окремі

форс-мажорні

обставини (техногенні, антропогенні, природні ЧП) у потенційну загрозу
мільйонам людей.
Мультикультуралізм. В наш час тільки 10 % країн можна вважати
монокультурними, однорідними. Адже з кожним роком нарощуються
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міграції представників «третього світу» у розвинені країни, зокрема у
мегаполіси цих країн, і це розгортає соціальну проблему співіснування
зовсім різнорідних верств населення – за рівнем освіти, за традиціями,
національною специфікою, моральними пріоритетами тощо. Напруга
щоденного щільного сусідства із «чужими», соціальні вибухи на цьому
ґрунті спонукали владні структури та вчену спільноту виробити певну
філософію для спроб урегулювання даної проблеми. Продукування
проектів щодо цього рухалося від ідеї «плавильного котла» (melting pot),
поширеної у 60-ї рр. ХХ ст. у Канаді і США, до теорії, практики та
державної політики мультикультуралізму, поширеної до цього часу у
Європі. За визначенням Н. Глейзера, «мультикультуралізм – це комплекс ...
процесів розвитку, в ході яких на єдиній території проживання
розкривається

багато

культур

на

противагу

домінуванню

єдиній

національній культурі» [436]. Проте як людям водночас залишатися
різними і співіснувати разом? У пошуках відповіді на це питання
сформувалися етнічна (німецька) модель мультикультуралізму, згідно якій
кровні

та

мовні

відмінності

заслуговують

збереження,

поваги

і

толерантності, республіканська (французька), направлена на можливості
всебічної асиміляції мігрантів, та полікультурна (англосакська), яка
відстоює перш за все громадські права етнічних груп. Відповідно
соціальна поведінка мігрантів коливається від асиміляції до сепаратизму, а
відношення «аборигенів» розвинених країн – від толерантності до
ксенофобії і расизму. Таким чином через буття сучасного мегаполісу
проходить лінія напруги, спричинена мультикультуральністю населення.
Масова міграція людей з бідних країн світової периферії у
благополучні міста підриває це благополуччя і ставить під питання
збереження європейської ідентичності у світі перспективи «більшості
меншості». У Лондоні в найближчі роки білі люди дійсно залишаться у
меншості, у сучасному Відні кожний п’ятий мешканець – мусульманин, а
до 2020 року у європейських мегаполісах передбачається співвідношення
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місцевих і приїжджих 1:1. Сьогодні суто інтернаціональний характер
населення мають Париж, Берлін, Стокгольм, Лос-Анджелес і Торонто.
У цих мегаполісах працюють численні консультативні комітети, комісії,
асоціації з питань міграції. У Лос-Анджелесі, де 46,5 % населення
складають латиноамериканці, відкрито Музей Толерантності, у Парижі
створено Міністерство інтеграції. Не дивлячись на зусилля провідників
політики

мультикультуралізму,

стале

гармонійне

співіснування

мультикультурних груп залишається поки що нездійсненою мрією.
Соціальні вибухи, релігійна ворожнеча, національна дискримінація, бунти
емігрантських окраїн чи просто латентна неприязнь до чужорідних
супроводжують повсякденність світових мегаполісів. Проте досвід
впровадження засад мультикультуралізму в Австралії, США, Швеції і
Канаді надає приклади конструктивних соціальних практик захисту
мігрантів, подолання їхньої інституціональної дискримінації через діючі
програми інтеграції та адаптації.
Тероризм. Крайнім випадком нетерпимості та ворожості у сучасному
суспільстві

є

тероризм.

Величезним

злочином

і

соціальною

несправедливістю є те, що від ідеологічних конфліктів окремих осіб чи
угрупувань страждають невинні люди. Внаслідок тероризму, можна
сказати, на планеті вже відсутні цілком мирні та небезпечні міста. Стаючи
об’єктами

терористичних

актів,

окремі

локації

мегаполісів

перетворюються інколи в епіцентри масової загибелі людей. Сумна
статистика терактів у мегаполісах нарощується з кожним роком. 1995 рік
ознаменувався

терактом

у

метрополітені

Токіо,

здійсненим

послідовниками секти «АУМ Сенріке», внаслідок чого загинули десятки
людей, а 6,3 тис. осіб отримали отруєння. У 2002 р. в турцентрі Балі Куті
внаслідок теракту постраждали декілька сотень людей. У 2003 р. у
Стамбулі жертвами 5 вибухів, зорганізованих терористами, стали 450 осіб.
У Мадриді в 2004 р. вихідці з Африки вчинили теракт як знак помсти
іспанцям за участь у війні в Іраку. 191 особа загинула, 2 тис. отримали
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поранення. 2009 р. – теракт у Багдаді, який уніс життя 200 людей, ще
півтисячі залишилися пораненими. Цього ж року у Мумбаї в результаті
вибуху бомби у таксі біля центрального ринку міста загинуло 52 людини,
150 отримали поранення. Увесь світ сколихнув теракт в США у вересні
2011 р., коли пасажирські літаки, направлені терористами-смертниками,
врізалися у будівлі Всесвітнього торгового центру у Нью Йорку,
зруйнувавши башти-близнюки, і ще один літак врізався у західне крило
Міністерства оборони у Вашингтоні, що загалом призвело до загибелі
тисяч людей. Благополучна Норвегія у тому ж році вразила світ терактом,
який вчинив громадянин цієї країни Андерс Брейвик, що на такий спосіб
виразив ворожість до чужинців. Загинуло біля 100 молодих людей. У
2013 р. у Бостоні було здійснено теракт під час традиційного марафону.
Декілька людей загинуло, 176 отримало поранення. Нещодавньою гучною
подією став напад терористів на редакцію «Charlie Hebdo» у Парижі, що
призвело до загибелі 12 людей. З квітня 2014 року триває гібридна війна на
українському Донбасі, яку більшість світу розцінює як терористичну
операцію, організовану російською владою при безпосередній участі
російських військ. Відповідно до цього дії української армії отримали
назву АТО – антитерористичної операції. Кількість жертв подій
налічується тисячами.
Стає очевидним,що людство до цих пір не виробило дієвих засобів
протистояння тероризму, і його масштаби нарощуються разом із
масштабами мегаполісів. Окрім війни за ресурси і величезні надприбутки,
насильство у вигляді тероризму символізує світоглядну й комунікативну
безпомічність, а інколи й небажання сильних світу цього шукати
компроміси зі своїми ідеологічними опонентами. Глобальні протиріччя,
чиїм показником виступає тероризм, вимагають кардинальних і водночас
дипломатичних рішень перед лицем всесвітніх загроз. Виклик тероризмом
змушує владу мегаполісів і населення великих міст бути пильними,
об’єднаними,

консолідованими

і

солідарними

в

атмосфері

цього
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спонтанного насильства. Поєднання зусиль громадян міста і служб з
надзвичайних ситуацій здатні зменшити збитки трагічних подій або навіть
запобігти їм. Адже відомо, що внаслідок подібних консолідованих зусиль
сотні разів у містах вдавалося й уникнути смертельної небезпеки
терористичних атак.
Криза соціального управління. Управління мегаполісом в ідеалі – це
управління соціальними процесами великого міста з урахуванням таких
невід’ємних його атрибутів, як інноваційність та проективність. Тому
коректніше говорити про соціальне управління розвитком мегаполісу.
Гетерогенна природа мегаполісу дозволяє розглядати його як складну
соцоітехнічну конструкцію, в управління якою
враховувати

функціональні

зв’язки

слід максимально

технічних,

демографічних,

транспортних, освітніх, медичних, рекреаційних та багатьох інших систем
[327]. За даними ООН, на зламі тисячоліть серед 2300 мегаполісів та
урбоагломерацій світу ефективне управління впроваджене тільки у
22 містах, зокрема, у Парижі та регіоні Іль-де-Франс, у Лондоні, Відні та
Стокгольмі. У 80 країнах світу поступово формується новий тип
управління – метрополітенське (управління агломерацією), в якому
проголошується пріоритет суб’єктів мегаполісу, а не об’єктних структур та
запроваджуються системи електронного управління заради зменшення
рівня бюрократизму і корупції.
Проте в реальній управлінській практиці спостерігаються серйозні
ускладнення. Зокрема у пострадянських мегаполісах на рівні як
загальноміського, так і місцевого (районного) управління можна казати
про

латентну

кризу

влади.

Корупція

чиновників,

протекціонізм,

неузгодженість управлінських ланок, непрофесіоналізм, популізм, низький
рівень комунікації із суспільством – далеко не повний перелік факторів,
гальмуючих

можливість

ефективного

управління.

Зафіксовані

у

законодавчих актах принципи самостійності, відповідальності. гласності,
законності органів місцевого самоуправління у дійсності нерідко стають
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фікцією. Себто, можна казати про симулякр управління. При цьому усе
більшого значення набуває у демократичних країнах та відповідно в їхніх
містах, розвиток громадянського суспільства, самоуправління населення,
нарощування

громадських

ініціатив,

громадських

рухів,

творення

експертного середовища. Вочевидь успіх соціального управління значною
мірою залежить від ефективного діалогу влади і суспільства, органів
державної влади та громадського активу.
Отже, в даному підрозділі ми визначили соціальні виклики
мегаполісу, породжені соціальною несправедливістю. Це – соціальні
проблеми бідності і багатства, злочинність та девіантна поведінка,
безробіття, демографічні перекоси та мультикультуральність мегаполісів.
Окрему

увагу

приділено

проблемі

тероризму,

яка

демонструє

недосконалість міжнародної комунікації і дипломатії, інтелектуальну
безпорадність міжнародної спільноти у протидії тероризму, вияви якого
згубні для мегаполісів і, на жаль, нарощуються в наш час. Багато в чому
названі соціальні проблеми залежать від якості соціального управління
містом та діяльності міжнародних впливових структур . Наголошено на
необхідності

всебічного

запровадження

принципів

толерантності

і

загалом – розширення простору комунікації в мегаполісі.
3.2. Темпорально-просторові виклики
Зосередимося на просторовості і темпоральності людського буття в
мегаполісі.

Адже

саме

просторово-часові

виміри

є

безумовними

детермінантами способу буття людини, її поставання як особистості.
Використавши гайдеггерівські засадничі поняття «час» і «буття», можна
сказати, що мегаполіс – це поєднання часу буття і буття часу. Відповімо на
запитання: як людина мегаполісу визначає власне «Я», як знаходить своє
місце у місті в заданих просторово-часових координатах? Як, створюючи
«проект себе» (Ж.-П. Сартр) у часі і просторі великого міста, творить

196

самоосягнення

та

самоідентифікацію,

будує

емоційні

акти

та

трансцендентні цінності?
«Основна різниця між простором і часом виявляється в їхньому
ставленні до людини як сприймаючого суб’єкта: простір пасивний у
відношенні до людини, тоді як людина активна щодо простору; на
противагу, час активний у ставленні до людини, тоді як людина пасивна
щодо часу», – зазначає Б. О. Успенський [317, с. 42]. Так, час життя
об’єктивно триває поза людською волею, проте людина має метафізичну,
суб’єктивну владу над часом, її сприйняття часу, зрештою, зумовлює
спосіб життя, його якість і навіть тривалість. При цьому простір, у
залежності від екзистенціальної діалектики людини, може перетворитися в
її уяві в досить активного співдіяча. Розглянемо це докладніше.
Мегаполіс – субстанція, яка має виражене назовні минуле,
репрезентоване через пам’ятки історії, визначні місця і споруди, сховища
культурно-історичних артефактів. Такі міста-гіганти як, наприклад, Париж,
Афіни, Стамбул містять у собі глибинні багатошарові історичні контексти.
Мабуть, саме історична архітектоніка цих міст створює їхній неповторний
дух, їхнє унікальне обличчя, приваблює мільйони туристів. Душевний
відгук від споглядання архітектурних шедеврів або навіть від милування
затишним ландшафтом міського двору породжує відчуття присутності
душі міста в його тілесності, наділяє мегаполіс емоційними принадами.
Зв’язок часів відбувається через метафізичний культурний діалог епох,
через архітектурну комунікацію людини і міста. При цьому час мегаполісу
очевидно протягнуто у майбутнє, що також має своє візуальне втілення.
Футурологічні «споруди майбутнього» експериментального ґатунку в
деяких містах як, наприклад, паризький Де Фанс, натякають на безмежний
вектор часу, що знаходиться у прямій залежності від технічного прогресу
людства. Кожна людина мегаполісу, яка має змогу і бажання до міського
фланерства, здатна рефлексувати щодо цієї непереривної темпоральності
міста в його природному історичному вимірі.
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Проте, якщо звернутися до поняття теперішнього часу, який зазвичай
відчувається людиною як «тут і зараз», ми побачимо низку парадоксів
темпоральності, що часто-густо розташовують людське буття у граничних
ситуаціях. Мешканці мегаполісу, вкорінені у життя міста, вимушені долати
великі відстані в обмежений час, бо загнані у досить жорсткі
дисциплінарні рамки: «необхідно встигнути». Вочевидь це породжує
екзистенціал тривоги щодо часу, яка зрештою стає тривогою про хід
життя. До того ж темпоритм великого міста ховає непередбачуваність і
загрози. Інтенсивність будь-якого руху може перерватися, зіштовхнувшись
із перешкодами у вигляді аварій, пробок, порушення очікуваного розкладу.
Щоденна зануреність у клопіт щодо часу, а точніше, своє-часності, робить
людину рабом обставин, обмежує свободу, нівелює особистість. Інколи
начебто рятівним способом темпоральної організації є прискіпливий таймменеджмент, де кожна хвилина стає «робочою» у намаганні людини
передбачити темпоральні проблеми, максимально раціоналізувати їх. Це,
на нашу думку, призводить до того, що жорсткий режим життя псує смак
життя. Атмосфера цейтноту й часто пов’язана з ним професійна
гіперінтенція, зацикленість на роботі можуть породити екзистенційний
вакуум, емоційне випалювання. В іншому випадку люди мегаполісу,
перебуваючи у напрузі робочого тижня, тільки у вихідні й живуть
повноцінно, бо можуть озирнутися навколо, відновити свіжий погляд на
світ. Так чи інакше у разі порушень темпоральності і людина міста, і саме
місто втрачають душевність, бо мегаполіс стає тілесно-емоційним
випробуванням. Закономірним наслідком цього виступає компенсаторна
агресія, якою відзначено великі міста, особливо пострадянських каденцій, з
їхніми поганими дорогами і недосконалою транспортною системою.
Зрештою у таких обставинах відчуття часу в єдності минулоготеперішнього-майбутнього

порушується,

руйнуючи

свою

природну

гармонію в очах людини. Простір міста наче звужується до транспортного
вектору від точки А до точки Б, значення часу зводиться до терміновості.
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Отже, вимушені примусові порушення темпоральності – яскрава ознака
часової структури мегаполісу.
Відомим

феноменом

людського

буття,

особливо

в

умовах

мегаполісу, є також нарощування суб’єктивного відчуття часу, який
«тягнеться» або «летить» у залежності від критичних обставин або від
стану душі. При цьому люди мегаполісу мають можливість взагалі
«випасти» з часових координат, дякуючи технологіям міської цивілізації.
Мегаполіс ніколи не спить, він функціонує переважно у режимі нон-стоп.
Наявність чисельних наземних й особливо підземних споруд із штучним
світлом дає змогу відвідувачам абстрагуватися від часового потоку.
Додамо до цього масову доступність комп’ютерів у великих містах,
внаслідок чого в житті деяких людей перед екраном монітору відбувається
справжнє гаяння часу або навіть його «вбивство». Те ж саме може статися
із городянином за екраном телевізора чи в автоматичному прослуховуванні
радіопрограм. Отже, маємо поступове стирання грані між тьмою і світлом,
між днем і ніччю, між частинами доби. Зрештою витіснення «буття часу»
із свого буття може призвести людину до знецінення миттєвості та
життєвого часу взагалі. Отже, можливість «вбивати» час або ви-бувати з
його природного потоку – очевидний феномен темпоральності в бутті
людини мегаполісу.
Можливими виходом з кризових станів темпоральності є рефлексія
щодо власного вибору стосунків з часом у великому місті, знайдення такої
стратегії, яка забезпечить комфорт на тілесному й душевному рівні.
Принадою людини розумної, яка прагне до гармонії з часом у трьох його
природних вимірах, є вміння вийти за рамки зовнішньо заданого ритму
задля відчуття ритму особистісного та ритму світу. Адже «у світі діє
істинний час, в якому немає розриву між минулим, теперішнім і
майбутнім, час ноуменальний, а не феноменальний [39, с. 78]. Показником
напруженого темпоритму мегаполісу виступає швидкість. Масовість
процесів,

що

відбуваються

у

мегаполісі,

вимагає

своєчасних
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комунікаційних і комунікативних зв’язків. Дисциплінарний простір
професійної зайнятості, графіки роботи чисельних установ, закладів і
транспорту, режими праці та відпочинку, необхідність неперервної
діяльності об’єктів технологічного забезпечення створюють інтенсивний
темпоритм великого міста, в який «необхідно вписатися». Автомобіль
«Швидка допомога», рекламні слогани сервісних центрів на кшталт
«швидко і зручно», «швидко і якісно», «терміновий ремонт», «момент» і
т. п.

педалюють

відчуття

швидкості.

Апофеозом

інтенсифікації

темпоритму є, мабуть, служба «Швидкісний інтернет», назва якої каже
сама за себе. Темпоритм мегаполісу також по праву можна вважати
граничною ситуацією, бо він уніфікує людей у незалежності від їхнього
темпераменту й інших принад, вимагає бути напоготові, аби не
запізнитися, аби встигнути на роботу, на зустріч, на вечерю – встигнути
жити. Так виробляється особлива риса буття городянина – мобільність.
У даному контексті є сенс звернутися до екзотичних ідей філософаурбаніста та архітектора Поля Вірільо, присвячених логіці сприйняття
ритму

міста,

критичній

рефлексії

щодо

феномену

швидкості.

Розмірковуючи про інтервали руху і параметри простору мегаполісу,
дослідник запропонував враховувати «третій інтервал» – світло. Він ясно
передчував технологічну революцію у засобах зв’язку, яка здійснилася з
розвитком телебачення й особливо – з появою комп’ютерів. Процеси, які
відбуваються із найбільшою швидкістю, яка тільки відома людям, із
швидкістю світла, зокрема трансляція телепрограм, активізують людську
оптику, змінюють духовно-душевний стан: «людина переживає ментальне
потрясіння, фундаментальне загублення орієнтації, руйнацію стосунків з
Іншим світом і стирання ідентичності» [75, с. 140]. Нарощування подібних
екзистенціалів, за думкою філософа, здатно викликати божевілля,
віртуальний світ стає ілюзією реальності і згодом повністю підмінює її, а
правити людським життям починає Бог машини, усеїдний та усезнаючий.
На швидкості світла реальне дематеріалізується і трансформує образ міста,
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кольори гасяться, усе стає сірим. Люди втрачають відчуття історичного
часу. Йдеться про диктатуру максимальної швидкості, яка веде народи від
демократії до «дромократії». В останній мислитель вбачав втілення
«дромології» – радикальної трансформації світу під впливом «критичного
фактору»

–

розвитку

швидкісних

технологій,

коли

біологічне

і

технологічне зливається у «метамісті» [75].
Велике місто містить у собі безліч артефактів, культурно-історичних
пам’яток, місць для екскурсій і споглядання того самого історичного часу,
який боявся загубити Вірільо. Якщо рухатися у цьому напрямку міркувань,
приходить на розум метафора дерева, або, коректніше, древа як символу
«пророщення» мегаполісу в історичному часі, присутності у минуломутеперішньому-майбутньому-вічності. Дерево має глибинну кореневу
систему, розгалужені гілля і крону, яка тягнеться угору. Багато величних
міцних дерев здаються непохитними назавжди. Так і місто має свою
історію росту, підтверджену архітектонікою і ландшафтом, себто воно
заглиблене в історичний час. «Гілля» міста – це теперішнє сполучення
архітектоніки, суб’єктів і об’єктів. «Крона» міста – це, можливо, висотні
будівлі, спрямовані у небо, а, можливо, й метафізична присутність у
гіпотетичному майбутньому та у вічності. Так координати часу і простору
зливаються в одне ціле за допомогою метафори «дерево міста». Отже,
можна

сказати,

ознакою

мегаполісу

виступає

його

присутність,

пророщення в історичному часі від минулого до вічності.
Звернемося до проблем простору мегаполісу, адже час і простір
існують в єдиному буттєвому континуумі, простір повсякденності
людського буття є водночас простором поставання людського духу. «Осьбуття має просторовий характер, немає ніяких причин відпиратися від
цього факту та відстоювати метафізичну ідею, що (...) буття людини – це
флюїд, який перебуває поза простором» [347, с. 235]. Відома філософська
традиція стверджує, що феномен простору представлено у людському
бутті як простір фізичних об’єктів та простір соціально-культурної
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належності (membership) [258, с. 74]. Додамо до цього семіотичний вимір
міста як простір знаків і символів, а також реально-віртуальний образ
простору в бутті людини, яка здійснює індивідуальне зонування міста у
залежності від свого життєвого досвіду, розподіляє фрагменти простору на
ті, що відгукуються в душі, і ті, що залишають байдужими. «Реалізуючи
зіткнення різних національних, соціальних, стильових кодів і текстів, місто
здійснює різноманітні гібридизації, перекодування, семіотичні переклади,
що перетворюють його в генератор нової інформації» [198, с. 371].
Е. Соджа у розмислах щодо структурної природи простору великого
міста представляє її як трианетику: простір реальних матеріальних
об’єктів, простір уявний, що конструюється в нашому розумі, і реальноуявний простір, в якому безпосередньо перебуває мешканець міста [487].
Отже, простір мегаполісу – мегаінтегральна багатошарова система. Цей
факт сам по собі свідчить про необхідність особливого інтелектуального й
душевного налаштування людини, аби утримувати такий конгломерат у
свідомості та цілеспрямовано орієнтуватися на місцевості. Доповнимо
семіотичне осягнення міського простору аналізом його з точки зору ідеї
екзистенціального виклику. Загалом метафору «виклик простором» ми
тлумачимо як сукупність умов, що заохочують людину мегаполісу
пристосовуватися до мегапростору в буквальному і метафізичному сенсах.
Життя здійснюється у русі, і, не дивлячись на гіподинамію, властиву
багатьом городянам, кожен вибудовує життєву траєкторію у просторі
власних думок та й у конкретних територіальних координатах.
Окрім «вертикальної» багатошаровості простору, мегаполіс має таку
специфічну ознаку, як майже безмежне «горизонтальне» різноманіття
пропозицій, сенсорну атаку, яку чинять на всі органи почуття людини
матеріальні об’єкти міста. Візуальні образи доповнюються смаками,
запахами, тактильними відчуттями та їхніми можливостями, що читаються
за знаковими викликами. Безліч будівель, об’єктів споживання, розваг,
культурних закладів, рекламних вітрин, рекреаційних зон вимушує людину
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особливим чином конструювати свою оптику і душевні струни, що також
призводить до певних екзистенційних феноменів. «Реалізуючи зіткнення
різних національних, соціальних, стильових кодів і текстів, місто здійснює
різноманітні гібридизації, перекодування, семіотичні переклади, що
перетворюють його в генератор нової інформації» [198, с. 9].
Ми

недарма

просторового

використали

генератора,

бо

слово

«атака»

сенсорно

у

характеристиці

насичене

різноманіття

перетворюється у виклик, підводить до критичного порогу сприйняття.
Людина вимушена оборонятися чи пристосовуватися до різноманіття, аби
не впасти у стрес. Недарма вже міцно увійшли в оборот метафори «кам’яні
джунглі» або «джунглі мегаполісу». Розномаїття міста обступає, плутає,
полонить.
Мегаполіс проростає у часі і просторі, так би мовити, на всі боки, але
і «всередині» себе він має специфічну структуру. Для осмислення
мегаполісу, як унікальної структурної єдності, ще раз звернемося до
поняття «фрактал», яке ввів у науковий оберт творець математичної теорії
простих

ієрархічних

(рекурентних)

самоподібних

множин

Бенуа

Мандельброт. Він позначив цим словом нерегулярні математичні форми,
що мають тотожність в усіх масштабах. Себто, згідно фрактальній теорії,
будь-яка підсистема фрактальної системи повторює конфігурацію усієї
системи, і в межах загальної форми містить паттерн, який нескінченно
тиражується: фрагмент фракталу, подібний цілісній формі, виробляється
на кожному наступному рівні, утворюючи «вкладену структуру» [492].
Фрактальна теорія була експілкована в урбаністику на початку ХХІ
століття. В основному західноєвропейські дослідники розглядали місто як
фрактал держави і світу, а підтвердження цьому находили у семіотичній
системі мегаполісу. «Місто являє собою найбільш повну фрактальну
демонстрацію цивілізації як єдиного цілого» [424, с. 12]. Зазвичай
підтвердженням фрактальної теорії є наявність у містах топоніміки,
ономастики, символіки держави або ще більш глобальних утворень, як
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наприклад Євросоюз. Адже в будь-якому мегаполісі існують заклади з
назвами «Париж» або «Європа». Скажімо, кафе «Paris», радіо «Європаплюс». У той же час, як справедливо зазначає російська дослідниця містфракталів О. Ніколаєва, у великих брендових мегаполісах можна знайти
відображення цих саме мегаполісів в мініатюрі: «Босфор-сіті» у Стамбулі,
«La France en Miniature» в Парижі тощо. Дослідник С. Божокін наполягає
на тому, що мегаполіс за своїми масштабами взагалі треба вважати
мультіфракталом,

бо

в

його

багатомірній

фрактальній

матриці

перетинаються геометрична, географічна, концептуальна моделі світу [57].
Хочеться доповнити цю теорію деякими принциповими аспектами.
Чомусь, аналізуючи багатофрактальні вияви мегаполісу у сферах
архітектури,
артефактів,

історичних
науковці

пам’яток,

ігнорують

знакових

фрактальність

систем,

культурних

суб’єкта

та

його

помешкання. Дім, квартира – це також типові мікрофрактали великого
міста, де також є свої «пішохідні зони» (коридор), площа (вітальня),
закутки (кімнати гігієни), місця для їжі (кухня) історично значущі для
родини речі і т. п. Людське помешкання при цьому виступає як первинний
у відношенні до міста фрактал, бо повторює архетипові компоненти
прадавнього житла. Загалом мегаполіс відповідає у своїй структурі
принципу «фрактальної матрьошки, чиє нарощування напряму залежить
від волі людини до засвоєння простору.
Мегаполіс для окремої людини є обмеженим і водночас безмежним:
городяни в цілому уявляють адміністративно-територіальні границі свого
міста, але дехто може усе життя прожити, не навідуючись навіть у сусідні
райони. Великі відстані, проблеми з трафіком, жорсткий розпорядок дня
ускладнюють вивчення міста, звужують його вимушеними мікроміграціями.

Певна

частина

містян

вибирає

саме

таке

буденне

пристосування до простору мегаполісу. Проте більшість мешканців
знаходить можливість для осягнення міста, його відкриття. Доречно
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пригадати тип Фланера, який з метою пізнання міської атмосфери міряє
місто власними кроками та ментально ранжує простір.
Зазначена нами раніше просторова експансія мегаполісу породжує
інноваційні міські практики з певним екзистенціальним підтекстом. Порив
до свободи, прагнення вільного руху через подолання будь-яких перешкод
відображено зокрема у субкультурах і практиках паркуру, стрітрейсінгу,
діггерства, білдерінгу. Можна віднести сюди й вуличний стріт-арт, як
прагнення

свободи

художнього

самовираження

у

просторі

міста.

Розглянемо більш докладно ці явища.
Паркур
подолання

–

різновид

перешкод,

фізичної

заснована

активності

людини,

технологія

французами

Девідом

Беллем

і

Себастьяном Фуканом. Трейсери (майстри паркуру) прагнуть «прориву»
скрізь будь-які матеріальні бар’єри. Важливим моментом є те, що паркур
не бунтує проти простору, не знищує його, а пристосовується до його
особливостей – виступів, провалів, різких поворотів, підйомів, спусків
тощо. І хоча самі трейсери називають своє заняття динамічним спортом,
об’єднаним із рухом, найбільш вправні майстри цього жанру прагнуть не
тільки фізичної досконалості, а й виховують у собі гармонію тіла і духу.
Життєва філософія трейсера полягає в метафізичній ідеї, що в житті немає
меж, а є тільки перешкоди, які можна і треба долати. Не випадково паркур
розвивається саме в мегаполісах в епоху Інтернету, що забезпечує паркуратлетам потужний медіаконтент, обмін повідомленнями. Суто міський
характер практики підкреслюється тим, що трейсери у спільнотах іноді
зазвичай називають одне одного «урбан» [403]. Велике місто порівнюється
із джунглями, наповненими ризиками і тіснявою, тож паркур стає
своєрідним способом виживання у «кам’яних джунглях». Ця практика
надає видовищності міському життю, а в останні 5 років усе частіше
потрапляє у реаліті-шоу, на екрани ТБ. Паркур утворює міцні спільноти
прихильників, складає субкультуру із специфічною комунікацією та
сленгом. Позначення різновидів рухів («дроп», «спрін», «блайнд», «гейл»
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та ін.) стають вербальними кодами цієї субкультури, формують міську
ідентичність, породжують інші мистецькі практики. Технологія, спорт, сам
процес тренувань підіймаються до мистецтва. Недарма різновид паркуру
«фриган» доповнює ідеологію обов’язковою естетичною складовою: рух
«крізь» перешкоди повинен бути перш за все красивим. Отже, трейсери не
ворогують з мегаполісом, а вважають його своїм, використовуючи
фізичний простір для загартування характеру, самодисципліни, виявлення
готовності до ризику і волі до перемоги. Не ідеалізуючи паркур, віддамо
належне

конструктивності

його

філософії.

При

цьому

надмірна

одержимість саме таким способом «спілкування» з містом, як і будь-яке
інше порушення міри, призводить до фанатизму і звуження життєвого
обрію.
Наступним прикладом урбаністичної субкультури із «подолання»
міського простору є діггери – мандрівники штучними підземеллями
мегаполісу, які «опановують» підвали, бомбосховища, кабельні, дощові,
фекальні колектори, дренажні системи, теплотраси, водогони і метро.
Якщо у паркурі ставка робиться на тренування тіла і спритність, то у
діггерстві провідними факторами є воля до пізнання і розгадування таїн,
культ екіпіровки і фізичні тренування. Особливе місце займає «відчуття
ліктя» – взаємодовіра і взаємопідтримка в небезпечних ситуаціях.
«Підземні царства» споконвіку овіяні таємничістю і магією, а розгадування
секретів підземелля, освітлення їх в буквальному і переносному значенні,
виконання суворої етики спільноти в умовах загального ризику – складові
філософії цієї міської практики [282]. Діггери живуть наче у паралельному
вимірі міського простору, який проте є цілком реальним, хоча і
прихованим від більшості городян.
Стрітрейсінг – гонки на автомобілях, мотоциклах та подібних їм
інноваційних транспортних засобах втілюють прагнення максимальної
швидкості у подоланні відстаней міста. Почавшись в Америці на порожніх
післявоєнних злетних смугах, ці перегони з часом перейшли у простір
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європейських мегаполісів, де наявні довгі траси. Якщо в США і Європі
стрітрейсери легалізовані, мають спеціально відведені місця для змагань, у
якості

шоу

збирають

багатотисячну

аудиторію

глядачів,

то

у

пострадянських мегаполісах стрітрейсінг став переважно забавою багатих
молодиків, які у нічний час доби порушують тишу міста несамовитою
гонитвою вулицями, створюють вкрай небезпечну ситуацію для іншого
нічного транспорту. В основі – любов до екстремального ризику, гра-агон,
особливе задоволення від переживання порушення табу (обережності,
нічної тиші), бажання демонстративного самоствердження у статусі та
професіоналізмі. Ця міська практика, на відміну від попередніх, більше
зорієнтована на гру та отримання чуттєвих задоволень. Проте й у ній
відбувається «засвоєння» простору, опанування дистанцій через власну
вправність.
Білдерінг являє собою особливий вид скелелазіння по стінах
хмарочосів. Мета майстра білдерінгу – узяти висоту максимально
природно – без страховки. Французький «чоловік-павук» Ален Робер, який
підкорив більше 70 стін висотних будівель, включаючи найвищий
хмарочос Бурдж-Халіфа, у багатьох людей викликає амбівалентні почуття:
від захопленості – до дивування щодо беззмістовності такого заняття.
Білдерінг – вкрай екстремальний різновид міської практики, що також
здійснюється переважно вночі з причини заборон і переслідування
поліцією, демонструє прагнення людини подолати експансію міської
висоти висотою власного духу і вправністю тіла. Альпінізм на хмарочосах
демонструє також невгамовну волю більдерінга до самоствердження навіть
ціною власного життя.
Наведені приклади «подолання» або «підкорення» міського простору
показують намір людини власною природою перемогти штучну природу
міста. Проте і просторова експансія мегаполісу – справа рук людських. Це
означає, що людина міста прагне ще більшого – максимального
«продовження» себе у троьохвимірному світі, ще більшої потужності, але
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при цьому парадоксально готова ризикувати життям заради своїх зухвалих
планів. У цьому виявляється особливий екзистенціальний надлом людини
в її споконвічній суперечці з долею, специфічна воля до влади, синдром
«володара світу», але й романтизування досягнення життєвих вершин
через буквальний фізичний досвід – досвід міського Екстремала.
Простір мегаполісу кидає виклик не тільки своїм нарощуванням, а й
потворністю в деяких виявах. Занедбані промзони, монотонні депресивні
окраїни, порожні закинуті будівлі, забруднені пустирі потребують
ефективного перетворення та естетизації. Креативні спільноти або навіть
окремі митці успішно трансформують простір і, міняючи середовище,
змінюють світовідчуття містян. Коли мешканець міста мислить не тільки
масштабом власної квартири, а й піклується про двір, район, місто взагалі,
вибудовується нова стратегія поведінки, комунікації, відповідальності.
Культурний ландшафт і фізичний вигляд міст здатні бути вдячним
матеріалом для креативних практик різного роду.
Прикладом перетворення міського простору мегаполісу може бути
антикризова стратегія міста Ванкувера, де, аби запобігти хаотичному
розростанню міста і дезурбанізації, відродили моду на проживання у
центральному районі. Для цього були створені зручні умови, побудовано
«podium towers» – компактний житловий масив у центрі міста, що
заохотило містян повертатися у центр. Справа вдосконалення міського
життя була доповнена також побудовою 200 парків і садів та численими
велодоріжками. 40 % містян пересіло на велосипеди, були подолані
проблеми

автозаторів,

місто

стало

зручнішим,

затишнішим

та

екологічнішим. Інноваційним засобом вдосконалення міського простору
виступає також розвинутий у Канаді паблік-арт – побудова міських
пам’ятників, статуй, будинків таким чином, аби при їхньому огляді
відкривалася перспектива більш широкого осягнення візуальних принад
міста – ландшафтів, храмів, пагорбів.
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У світових мегаполісах в останні півстоліття поширена досить
масштабна за своїми наслідками міська практика – джентрифікація (або
рециркуляція) – спосіб облагороджування простору через перетворення
занедбаних міських локацій у привабливі та екологічні місця. Процес
досить суперечливий з етичної точки зору, бо в результаті зазвичай
відбувається примусова зміна соціальних груп мешканців: люди з бідних
кварталів витісняються ще у більш периферійні зони міста, а в
трансформованих їхніх місцях проживання опиняються більш «шляхетні»
городяни. Архітектурні та економічні зміни кварталів, перебудова старих
будинків та індустріальних об’єктів, а згодом – нарощування культурного
дозвілля та інфраструктури районів здатні повністю змінити не тільки
просторовий кластер міста, а й його атмосферу. Неблагополучні колись
зони міста насичуються новим змістом, естетизуються і входять у
загальний цивілізований благополучний міський сектор. Менеджери
проекту (тренд-сеттери), представники «креативного класу» – художники,
архітектори, журналісти, культурні діячі тощо – трансформують район,
вводячи

нові

стандарти

повсякденного

життя,

праці,

творчості,

культурного відпочинку.
Прикладів джентрифікації чимало. Перший досвід відбувся у СанФранциско в 1962 р.: на місці шоколадної фабрики «Ghirardelli» було
побудовано комплекс ресторанів та магазинів і відреставровано площу
Жирарделлі, яка відкрила огляд на живописний залив. У Нью-Йорку в
південному

Манхеттені

на

місці

занедбаного

центру

текстильної

промисловості збудовано багату на враження інфраструктуру. У Лондоні
район старих портових доків біля Темзи з красномовною назвою Собачий
квартал перетворено у крупний діловий центр, новий Сіті, який став
Канарським причалом та місцем розташування штаб-квартир світових
банків і корпорацій. У Барселоні з 1992 р. на місці депресивної зони почав
зростати Олімпійський порт з хмарочосами, безліччю торгових точок та
розважальних об’єктів. За декілька десятиріч місто перетворилося в один з
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найбільш привабливих у Європі туристичних об’єктів. У Берліні на місті
застарілих фабрик компанії Siemens в районі Шпандау спорудили новий
комфортний житловий комплекс. Прикладом джентрифікації у Києві є
побудова житлового комплексу Воздвиженка на Подолі на місці старих
кварталів. На жаль, місце джентрифікації було вибране не дуже вдало: з
причини геологічної специфіки грунтів навколо будинків відбувається
поступове сповзання пагорбів, що загрожує безпеці мешканців. Крім того,
ціна квартир навіть для київських багатіїв виявилася невиправдано
високою. У результаті більшість помешкань Воздвиженки порожніє. Тож
джентрифікація потребує сумлінної праці проектувальників та будівників з
урахуванням можливих ризиків, а витіснення соціальних груп залишається
сталим негативним фактором цього процесу як замах на свободу
проживання людини.
Заради конструктивного перетворення міських зон креативні
городяни усе частіше вдаються до практики воркшопів – спільної дії у
поєднанні теорії і практики, організованої динамічної майстерні. Спільнота
різноманітних

спеціалістів

об’єднує

зусилля

заради

трансформації

простору міської локації. Воркшоп – приклад інноваційної комунікації
городян, де може бути відсутній наявний лідер, а основою успіху стає
синергетичний ефект креативної спільноти. Один з прикладів вдалого
воркшопу

–

проекти

перебудови

пострадянських

індустріальних

ландшафтів в актуальний культурний продукт актуалізує в людині волю до
творчості і є одним з різновидів самоорганізації городян задля
вдосконалення міського простору. У великих містах у результаті
воркшопів усе більше й більше з’являється стилізованих мікролокацій:
кафе-книгарень, арт-кластерів, дизайн-студій, майстер-класів і т. п., де
городяни

згідно

з

власним

уподобанням

знаходять

майданчики

професійної і творчої самореалізації, культурного дозвілля. Прикладом
успішного

масштабного

довготривалого

воркшопу можна

вважати

перетворення простору ВДНГ у столиці України, який реалізується
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протягом 2014–2015 рр. і знаходить своє додаткове відображення у мережі
Інтернет [316].
Стріт-арт – ще одна міська практика, яка до цього часу
сприймається неоднозначно: або як вандалізм по відношенню до міського
простору, або як мистецтво його прикрашення. Провідний жанр стріт-арта
графіті протягом останніх десятиріч поступово втрачає асоціальний імідж,
перетворюючись у жанр повноцінного мистецтва, засіб художнього
вдосконалення міських локацій: під’їздів, арок, парканів, транспортних
вагонів тощо. Доказом легалізації графіті у пострадянському просторі
мегаполісів став зокрема міжнародний фестиваль у 2007 році в СанктПетербурзі «Meeting of Stylesа» [213]. У сукупності з брейк-дансом,
фрістайлом і репом стріт-арт у мегаполісах формує потужну субкультуру,
дякуючи якій молоді мешканці міста знаходять сродну спільноту і додаток
творчим зусиллям. Багатий сленговий словник стріт-арту («кен», «кеп»,
«скіні», «хол кар» і ще біля півсотні термінів) ущільнює і певним чином
замикає рейтерів у своєму колі. Маємо парадокс макровпливу мікрогрупи
на міський простір. Водночас деякі вияви стріт-арту, як, наприклад,
скретчинг (вицарапування на склі у громадських місцях написів або
малюнків) ближче до вандалізму, бо скоріш псує, а не прикрашає
матеріальні об’єкти. Його можна вважати певною інтервенцією у простір.
Різновидом просторової інтервенції особливо у пострадянських
мегаполісах є хаотична забудова міста всупереч історичним, екологічним,
естетичним параметрам. Руйнація об’єктів старовини заради цього межує
із злочином, а псування зелених зон наносить пряму шкоду здоров’ю
городян. Загалом комерціалізацію містобудування можна розглядати як
головний

чинник

просторової

інтервенції

людей,

які

роблять

екзистенціальний вибір на користь волі до власного збагачення. Рекламне
перевантаження, несанкціоновані малі архітектурні форми – ще одні вияви
просторової інтервенції під егідою культу споживання. Руйнація простору
спостерігається на вулицях міста й під час «шопінг-бунтів», соціальних
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зворушень, демонстрацій і страйків. У такому випадку об’єкти міського
простору уособлюють «образ ворога», акумулюють агресію повстанців.
Просторово-часові виміри є безумовними детермінантами способу
буття людини, її вияви як особистості. Мегаполіс – це поєднання часу
буття і буття часу, субстанція, яка має виражене назовні минуле,
репрезентоване через пам’ятки історії, і майбутнє, що також має своє
візуальне втілення у футурологічних спорудах і проектах. Велике місто
своїм існуванням будує безмежний вектор часу, творить волю до вічності.
Феноменом людського буття в умовах мегаполісу є також нарощування
суб’єктивного відчуття часу, який «тягнеться» або «летить» у залежності
від критичних обставин.
Масовість процесів, що відбуваються у мегаполісі, вимагає
своєчасних комунікаційних і комунікативних зв’язків Ми навели приклади
організованих міських спільнот в їхньому ставленні до простору міста.
Проте й кожний окремий мешканець щодня робить вибір на користь чи
шкоду місту. З одного боку, – намагання підтримувати чистоту, шанобливе
ставлення до об’єктів загального користування, з іншого, – бездумне
засмічення міських вулиць, псування предметів загального вжитку в місті.
3.3. Натовп мегаполісу
Одним з маркерів мегаполісу є наявність вуличного натовпу, тож
частина життя городянина проходить в оточенні маси незнайомців.
Напевно, цей фактор багато в чому оформлює відчуття міста. Аби
розібратися в цьому, уточнимо поняття натопву і споріднених з ним
дефініцій: «маса», «група», «спільнота», «публіка». Під «масою» зазвичай
вбачається «група людей, в середині якої індивіди певною мірою
втрачають свою індивідуальність і завдяки взаємному впливу набувають
спільних почуттів, інстинктів, прагнень, вольових рухів» [320, с. 258].
Г. Лебон тлумачив натовп як різнорідне «зібрання індивідів, якою б не
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була їх національність, професія або стать, і якими б не були випадковості,
що викликали означене зібрання» [178, с. 7]. За Г. Тардом натовп – «дивне
явище, зібрання незнайомих один одному елементів, хоча зрозуміло, що
необхідно, щоб всі ці люди були схожими один на одного, щоб їх
об’єднувала національність, релігія чи суспільне становище» [293, с. 165].
Помітно, що у наведених визначеннях поняття навтоп і маса дещо
змішуються та ототожнюються. Сучасний дослідник людських спільнот
А. Назатерян надає більш точне визначення, характеризуючи натовп як
«скупчення людей, не об’єднаних спільністю мети і єдиною організаційнорольовою структурою, але пов’язаних між собою спільним центром уваги і
емоційним станом» [229, с. 21].
Поняття натовпу і маси переконливо розділяв Г. Блумер. Він
зазначав, що між членами маси на відміну від натовпу практично відсутні
взаємодія і обмін почуттями. Люди фізично відділені один від одного, не
знаходяться в такій просторовій близькості, як у натовпі. Окрім того:
‒ маса не здатна до одночасної узгодженої єдиної дії, яка є у
натовпу;
‒ маса складається із анонімних індивідів;
‒ маса не має рис спільноти або громади – вона просто скупчує
індивідів, які характеризуються одноманітністю поведінки.
Коли масова поведінка набуває організованої форми, то її природа
змінюється. Вона перестає бути феноменом маси, а стає іншою формою
колективних дій. Натовп, на відміну від маси, – це конкретна соціальна
група. Люди у натовпі, вступаючи у тісний контакт один з одним, змушені
особливим чином взаємодіяти. Спілкування у натовпі характеризується
більшою вираженістю невербальних способів комунікації, ніж вербальних.
У натовпі кардинально змінюється психіка людини, а когнітивні процеси,
які спрямовані на пізнання і категоризацію оточуючого світу, значно
слабшають. [50, с. 90–115].
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Звернемо увагу на відмінності між натовпом і публікою, які виводить
Г. Тард:
‒ публіка може бути визначеною як натовп у можливості, але сильно
збуджена публіка може породити фанатичні натовпи;
‒ можна належати одночасно до різних видів публіки, і в той же час
тільки до одного натовпу;
‒ натовп більш нетерпимий, ніж публіка, до суперечливих думок і
суджень. Заміна натовпу публікою супроводжується прогресом у
терпимості і скептицизмі;
‒ будь-який

натовп

підпорядковується

вождю,

публіка

не

підпорядковується, її надихають публіцисти, журналісти, письменники. На
публіці більш яскраво відчувається відбиток її творця. Для натовпу
характерним є зворотне. Вождь несе на собі відбиток натовпу своїх
прихильників;
‒ натовп менш однорідний, ніж публіка. Натовп збільшується за
рахунок випадкової маси допитливих перехожих. Публіка зростає за
рахунок цілеспрямованої реклами [292].
З нашої точки зору, ще одна кардинальна відмінність публіки від
інших груп людей полягає в тому, що центр уваги публіки, як правило,
прикутий до видовища, а натовп збирається перш за все з інформаційного
приводу, його центром стає не стільки загальне дійство, скільки суб’єкт
направленої уваги.
Маса, натовп і публіка повсякчас присутні у великому місті, і,
нівелюючи людей, спонукають їх до утворення мірооб’єднань. Пошук
людьми міста індивідуальної реалізації призводить до організації спільнот
за спорідними інтересами і цілями. Одним з класичних різновидів груп
міста є аудиторія – об’єднання людей з єдиною пізнавальною метою. При
цьому поняття натовпу часто використовується як загальне позначення
великої сукупності людей.
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Зазначимо, що проблема натовпу, заявлена Г. Лебоном наприкінці
ХІХ ст., особливої гостроти набула у ХХ ст. саме із нарощуванням
урбанізації, що знаменувало виникнення масової людини, масової
культури й відповідно – специфічної екзистенції людини маси. Історія
вивчення мас і натовпу містить багато прикладів класифікацій щодо цього.
Досить актуальною залишається класифікація мас за З. Фрейдом, поділ їх
на природні об’єднання (натовп) та штучні (церква, військо). На наш
погляд, до штучних можна додати взагалі будь-які заклади міста: лікарні,
промислові виробництва, торгові центри, концертні зали, стадіони – міські
локації, які об’єднують під своїм дахом багато осіб згідно з ситуації чи
робочому графіку. Фрейд також виділяв тривалі маси (народи, нації) і
нетривалі (бунти, революції), гомогенні (з однорідними елементами) і
негомогенні (різноелементні) [334]. Відзначимо також думку засновника
психоаналізу про фемінний характер натовпу, який прагне підкорятися
силі, навіть з відтінком насильства. Надані тези цілком зберігають свою
актуальність у повсякденні сучасного великого міста.
Проте історичну практику дій натовпу зазвичай вивчають не у
повсякденні, а на фоні соціальних катаклізмів. Так, зокрема Е. Фромм
показував агресивність людини маси в епоху тоталітарних режимів [336].
Т. Адорно виявляв чинники авторитаризму у контексті управління
натовпом [3], В. Райх розкривав деструктивність людей маси в період
фашистського режиму [256]. В. Франкл, аналізуючи масову поведінку в
умовах концентраційних таборів, описував типи полонених, серед яких
тільки малий відсоток зберігав здоровий розум і волю, а інші здавалися
обставинам і швидко вимрали або якщо виживали, то тільки за рахунок
пристосування і зради [332]. Ч. Ломброзо розглядав масу як живільне
середовище для асоціальних типів із вродженою злочинністю [194].
Х. Ортега-і-Гасет

зазначав

наявність

у

натовпі

ірраціональних

пристрастей, темних імпульсивних реакцій, зниження інтелекту та логіки
[241]. С. Сигеле бачить у натовпі потенційно злочинне скупчення і
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визначає причини цього: податливість до навіювання, чисельність як
основу нарощування негативних емоцій, анонімність, моральне сп’яніння,
яке є результатом перемоги інстинктів над мораллю, пробудження
інстинктів вбивства, наявність у будь-якому натовпі психічно хворих осіб,
підвладність

чуткам

[272].

К. Левін

стан

будь-якого

натовпу

характеризував як вияв регресії внаслідок скупчення, тісняви, втягнутості
учасників в єдине «поле» [179].
Дієвим виявляється ефект емоційного зараження, який аналізував
Г. Тард [292]. Дійсно, досвід емоційно заряджених натовпів на площах
міст або експресивна поведінка вболівальників, ейфорія натовпу фанатів
естрадних зірок ще і ще раз доводять, що сильні емоції передаються від
людини до людини, і внаслідок цього утворюється спільна емоційна аура.
Взагалі, наявність тисяч осіб безпосередньо поряд містить виклик для
кожного з них. Але очевидно, що найбільш яскраво характер людей маси
виявляється

у

граничних

ситуаціх.

«Основа,

на

якій

проступає

індивідуальність великого міста, – це підвищена нервовість життя,
спричинена швидкою і безупинною зміною зовнішніх і внутрішніх
вражень», – писав Г. Зіммель [138, с. 315]. Отже, різноманіття суб’єктів –
не менш, а може, й більш впливовий фактор, ніж сенсорна атака
матеріальних об’єктів міста.
Риси натовпу, виявлені класиками теми, як то зараження, прагнення
руху,

нівелювання

інтелекту

спостерігаються

і

сьогодні.

Спільні

переживання об’єднують, «заражають» людей, роблячи їх на якийсь час
єдиним живим організмом зі своєю колективною душею. У такому
«організмі» зазвичай присутній розподіл на «своїх» та «чужих», що
погрожує протистоянням, зіткненням. Проте, якщо люди у натовпі не
виробляють біполярності сприйняття, не мають образу ворога, вони
перестають бути організованими, їм нічого робити. Це, звісно, напрям
залежить від впливу харизматичних лідерів натовпу, програми їхніх дій.
Тож можна говорити про антропоцентричну природу міського натовпу,
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його специфічну екзиестенцію, яка заснована на пануванні провідного
переживання, інтенції колективної душі.
У мегаполісі ми зустрічаємо майже усі різновиди натовпу, заявлені
вченими протягом ХХ століття. Наявні оказіональний натовп – cпонтанне
скупчення людей, які зібралися подивитися на неочікувану подію,
конвенціональний натовп, що формується згідно з якомось попереднім
оголошенням, експресивний натовп, який, скандуючи, демонструє емоції
(мітинги,

маніфестації,

карнавали

тощо),

екстатичний

натовп

–

максимальний вияв експресивного натовпу, діючий натовп – пасіонарно
налаштований на конкретну мету. За різновидами емоцій натовпи
поділяються на агресивний (домінанта – гнів, лють, злоба), панічний,
(домінанта страху), корисливий (наприклад, мародери). Повстанський
натовп демонструє боротьбу за соціальну справедливість і здатний
перетворитися у згуртовану групу за умови свідомих керівників. Сталою є
структура натовпу: ядро (найбільш активна пасіонарна група, ініціатори
зібрання) та периферія (менш активна та більша за кількістю частина
учасників). У теоріях натовпу також зафіксовано типовий розклад ролей
його учасників, який вочевидь зберігається донині: зачинателі, агресори
(найбільш радикальні), послідовники (наслідують агресорів), допитливі
(співчувають ідеї зібрання), обивателі (випадкові свідки).
Екзистенціальні

аспекти

натовпу

досить

яскраво

описував

П. Сорокін у своїй книзі «Революція і соціологія»: «Натовп – це
вседозволеність поведінки, зростання соціальної активності, безкорислива
взаємодопомога, ентузіазм, творення гучних гасел, але й порушення
дисципліни, неврівноваженість емоційних станів, виявлення почуття
ненависті, жорстокості, презирства до людського життя і страждань
людей». Зрештою П. Сорокін робить висновок, що «натовп, особливо
революційно налаштований, не соціалізує, а біологізує людину» [279,
с. 602].

Зазначимо,

що

тема

подібного

повстанського

натовпу

актуалізується сучасністю. Адже тільки протягом останнього десятиріччя у
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низці мегаполісів (Каїр, Стамбул, Київ) відбулися революційні події, що
згуртували революційно налаштований натовп та здійснили чималий
вплив на державне життя.
Проте, не дивлячись на численні дослідження мас, до цих пір
відсутній безпосередній аналіз натовпу мегаполісу. Окрім цього, своєї
систематизації вимагають ідеї «розумного» чи навіть «мудрого натовпу»,
які набувають популярності у контексті масового використання новітніх
комунікаційних

технологій. Актуальною задачею є також спроба

зрозуміти, чи можна вважати натовпом сукупність глядачів, слухачів,
читачів ЗМІ, чи підвладні вони поведінковим законам натовпу. Задля
вивчення поставлених задач звернемося до міського повсякдення і
визначимо, які види натовпу є найбільш типовими у сучасному мегаполісі,
які переживання спричинено ними, і як змінюється буття та обличчя міста
у зв’язку з проявами натовпу.
Вулична юрба
Перш за все вважаємо за необхідне ввести в аналіз міського натовпу
поняття «юрба». У перекладі з тюркського це слово означає рухливе
скупчення, ходу [349, с. 243]. Саме воно найбільш чітко характеризує
сукупність перехожих на вулицях і площах міста. Вуличний натовп
здебідбшого оцінювався як деструктив, як чинник уніфікації особистості у
масі та загалом у просторі міста. Г. Зіммель писав з цього приводу:
«Великі міста є головною ареною тієї культури, що переростає все
особисте. Тут у будинках і навчальних закладах, у чудесах і комфорті
техніки, у формах громадського життя і зовнішніх державних інститутів
матеріалізується така гнітюча маса кристалізованого, знеособленого духу,
що перед ним особистість, можна сказати, зовсім неспроможна... Життя
індивіда складається з усе більше і більше безособового змісту і матеріалу,
що прагнуть придушити особове-специфічно-особисте забарвлення й
оригінальність» [138, с. 316].

218

Проте потоки людей-перехожих пересуваються у потрібних для себе
напрямках і при цьому зберігають вправну координацію, не заважаючи
один на одного. Тільки окремі містяни намагаються виділитися з маси за
рахунок моди чи епатажної поведінки, аби відчути себе «не таким, як усі».
Більшість людей, навпаки, переживають певне задоволення від своєї
тимчасової анонімності і відпочинку від напруги соціальних ролей, із
задоволенням розглядають перехожих і довкілля або поринають у власні
думки. Звісно, трапляється інерційне автоматичне пересування за
траєкторіями

вимушених

вуличних

міграцій,

яке

дратує

своєю

неминучістю і пересічністю. Проте суто негативні імпульси можливі
здебільшого за умови втоми або повної зануреності у власні переживання.
Себто мешканець мегаполісу, який «вріс» у міське життя, цілком навчився
залишатися у вуличній юрбі самим собою та при цьому рахуватися з
потребами і манерами інших городян.
Важливим фактором є те, що юрба більшості світових мегаполісів
являє

собою

інтернаціональну,

етнічну,

статусну,

гендерну

різноманітність. Люди щиро цікаві один одному своєю несхожістю. Тому,
мабуть, класична теза про відчуження і апатію в натовпі не завжди
спрацьовує в сучасних умовах мультикультурної юрби.
При цьому майже нездійсненою є й спроба вичерпної класифікації
перехожих великого міста. Можна погодитися, що у будь-якому великому
місті є туристи, фланери, зіваки, що й було зазначено у класичних теоріях
міста. Деякі сучасні дослідники міських образів намагаються скласти
свою, більш актуальну типологію, побудовану на статусно-соціальних
ролях. Зокрема, російські урбаністи у соціальних мережах складають
каталоги типів московських перехожих: мент, хіпстер, хазяйка інтернетмагазину, гастарбайтер, співробітник НДІ, бомбила, веган, кар’єрист,
охоронець,

гот,

людина-бутерброд,

робітник

глянцю,

вчителька,

продавець-консультант, активіст «архандзора» у камуфляжі. Вочевидь тут
відсутній науковий критерій класифікації, і якщо брати за основу типології
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суто візуальне враження, цей список можна продовжувати далі, майже до
нескінченості. Проте цей досвід актуалізує пошук типології городян за
більш глобальними екзистенціальними чинниками.
Панічний натовп
На жаль, у мегаполісах іноді трапляються форс-мажорні події. Про
конкретні природні і технологічні виклики будемо говорити докладніше у
наступному підрозділі, а зараз зазначимо зміну екзистенції натовпу у
ситуації паніки. Екзистенціал страху в обставинах загрози виживанню є
найбільш сильним переживанням людей натовпу, особливо, коли страх
перетворюється в те, що називають тваринним жахом. Наведемо приклади
сумних наслідків панічного натовпу. У 1975 р. в парку Сокольники
(Москва) після хокейного матчу СРСР і Канади, коли іноземці дарували
вболівальникам

сувеніри,

у

товкотнечі

за

подарунками

загинула

21 людина. 20 жовтня 1982 р. у Лужниках (Москва) на футбольному матчі
між «Спартаком» і голландським «Хаарлемом» натовп уболівальників,
передчасно виходячи зі стадіону з причини сильного морозу, вирішив різко
повернутися, бо несподівано було забито гол. У пробці на сходах загинуло
66 осіб. У 1998 році на прем’єрі фільму «Армагедон» у Червонограді на
Львівщині у тисняві кінотеатру загинули четверо школярів. У червні 1999
року в Мінську, коли несподівана гроза загнала у підземний перехід метро
дві з половиною тисячі молодих людей, які збиралися на вуличний
концерт, загинуло 54 особи. Потрапляння у ситуації страху і паніки для
багатьох людей стає згодом причиною породження міських фобій.
Зрештою панічний натовп залишається найменш керованим різновидом
людського скупчення і потребує, мабуть, профілактичної освіти з безпеки
життєдіяльності.
У панічному натовпі, де майже кожен вимушено думає тільки про
себе і здатний рятуватися навіть «по трупах», все одно знаходяться окремі
здраво мислячі та сильні духом люди, які здатні контролювати власні
емоції і допомагати іншим. Під час теракту 11 вересня 2001 року на
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торгові башти Манхеттена багато людей, за словами очевидців, що
вижили, дуже бережливо ставилися один до одного, спускаючись сходами,
намагалися врятуватися спільно. Треба сказати, що взагалі – наш час усе
частіше демонструє дива милосердя і взаємодопомоги у складних ситуація
масових зібрань. Прикладом цього можуть бути зокрема солідарність
людей на Київському Майдані, жертовність тисяч волонтерів, які
допомагають армії та біженцям зі сходу України. Любов і співчуття до
ближнього

виявляють

також

люди

усього

світу,

коли

збирають

гуманітарну допомогу жертвам катастроф у будь-яких куточках Землі.
Цьому сприяють й мобільність зв’язку, можливість в онлайн-режимі
спостерігати екстремальні події та термівново реагувати на виклики.
Фан-публіка
Ознакою будь-якого мегаполісу є наявність публіки у місцях
видовищ, на демонстраціях, концертних заходах, фестивалях, карнавалах,
вуличних святах тощо. Публіка – найдавніший приклад етичного натовпу,
який підкоряється гласним і негласним правилам. Мегаполіси щодня і
навіть у режимі нон-стоп пропонують видовища і розваги. Публіка здатна
трансформуватися в інший вид зібрання, хіба що за умови форс-мажорних
обставин, хоча на концертах поп-зірок глядачі іноді переходять межу
толерантності. З появою рок-поп-культури і розквітом шоу-бізнесу
формується публіка фанатів, яка входить у певний стан екстазу на
перформенсах своїх улюбленців, впадає в ейфорію і розкутість, що
виявляється в ексцентричній поведінці, несамовитих криках, танцях,
зриванні одягу, спробах вилізти на сцену тощо. У цих проявах
спостерігається ефект специфічного катарсису, який не стільки збагачує
духовно, скільки звільняє від соціального табуювання і рамок. Можна
сказати, що фанатична публіка являє собою вияв масового пориву до
свободи інстинктів, всупереч правилам повсякденності. Цей напрям
пов’язан із атакою поп-культури на людську тілесність і сенсорику. Адже
особливий вплив електронної музики та чисельність продукції бульварної
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журналістики в мегаполісах створюють образи зірок як несамовито
харизматичних

особистостей.

У

феномені

фанатів

спостерігається

прагнення до певної сакралізації своїх кумирів, їхнього обожнювання з
виконанням ритуалів, доповнених візуальними артефактами субкультури.
Амортизації енергії фанів сприяють фан-зони на концертних заходах і
досить успішні намагання менеджерів шоу-бізнесу легалізувати фанугрупування. Себто, зазначений фанатизм з розвитком поп-культури у
великих містах майже ритуалізовано, поставлено під контроль.
Вболівальники
Зібрання вболівальників спортивних заходів може бути і натовпом,
об’єднаним темпоритмом співпереживання, і фан-групою, здатною до
екстремальної поведінки, і просто експресивною масою, яка рухається
вулицями міста до чи після очікуваного видовища і спонукає рахуватися зі
своїм рухом. Натовп вболівальників заслуговує виділення в окрему групу,
тому що спортивні прихильники грають доволі помітну роль у житті
сучасного мегаполісу. З ними пов’язані не тільки спалахи агресії та
насильства, але й соціальна активність, небайдужість до загальноміських
чи загальнодержавних процесів. Вболівальники інколи виявляються
одними з представників пасіонарної частини городян, які здатні впливати
на суспільно значущі події, що виходять за рамки спортивного захоплення.
Прикладом цього може бути підтримка низкою вболівальників культових
українських футбольних клубів акцій Майдану у Києві 2013–2014 рр.
Провідна

екзистенція

вболівального

натовпу

–

співпереживання,

синхронізація зовнішньої гри і внутрішнього стану. Доречно процитувати
думки Хосе Ортеги-і-Гассета, який осмислював людину з точки зору її
вітальності і вищим виявом людини, вважав вільно-ігрову діяльність, а
спорт тлумачив як вільний порив життєвої потенції: «До творів справжньої
цінності можна прийти тільки шляхом такого неекономного зусилля:
наукова і художня творчість, політичний і моральний героїм, релігійна
святість – високі плоди спортивної захопленості» [241, с. 205]. Відповідно
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сприйняття спортивних подій натовпом вболівальників можна тлумачити
як «нове світовідчування» у місті, «радісний, невимушений…вигляд
зусиль, що властивий спорту» [241, с. 206].
Тусовка
Наступне типове об’єнання людей міста назвемо жаргонним словом
«тусовка» за відсутністю літературного аналогу. Походження слова чітко
не встановлено, хоча частіше його пов’язують із сленгом в’язнів, де
«тусити» означає збиратися на організовані злочинні збори, або зі схожим
словом «тасовка» – тасуванням гральних карт. Так чи інакше навіть за
етимологічними натяками процес не передбачає глибокого змісту зібрання.
Це – конвенційне об’єднання у чомусь сходних городян в певному
заздалегідь визначеному місці міста. Частіше за все кажуть про світські
тусовки, де учасники збираються заради демонстрації одне одному
гламурного стилю життя, підтвердження свого статусу, елітних знайомств
тощо. Світські тусовки зазвичай висвітлюються у спеціальних журналах і
телепрограмах,

де

запускаються

чутки

і

плітки

щодо

«вершків

суспільства», і тим самим підтримується їхня популярність. Тусовки –
невід’ємна риса життя мегаполісу, яка знаменує поширеність «глемкаптіалізму (Іванов)» [145] – пропаганди цінностей маскультури та
поширення культу споживання. Комерціалізація тусовок, їхня «показуха»
зазвичай є виявом цинізму забезпечених людей на фоні обідніння країни,
зокрема, нашої. Проте феномен тусовки має прадавню історію, яка, мабуть,
уходить корінням в традицію світських балів і взагалі пов’язана з поняттям
світського життя як такого, що віками бентежило душі поетів, викликало
сум та відчуття «зайвої людини». Тусовка – яскравий симулякр міської
спільноти.
Коучинг-аудиторія
Наш час демонструє ще мало досліджений феномен специфічної
масової волі до пізнання і соціального успіху. З одного боку, – «гуру»,
знавці будь-чого, готові передавати власні знання за чималі гроші, з
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іншого, – «вічні студенти», які прагнуть вчитися усе новим й новим
примудрощам. Усе популярнішим в цьому контексті стає поняття
коучингу – тренінгу для набуття досконалості й мотивації до успіху. Хоча
коучинг задумувався на початку свого виникнення в Америці ХХ ст. як
переважно індивідуальний діалог-сесія, саме розповсюдження практичних
тренінгових занять, їхня масовість дає право говорити про коучинг-натовп
або коректніше – про чималу коучинг-аудиторію. Інтенсивний темпоритм
міського життя, всебічний інформаційний спам виробляють у людині міста
дещо інфантильне бажання винайти лаконічні правила, «чарівні секрети»
швидкого набуття щасливої долі. Майже кожне глянцеве видання,
інтернет-сайти, книжки з популяної психології на ринках міста містять
керівництва на кшталт «10 секретів багатства», «7 кроків до щастя»,
«5 ключів до ідеального здоров’я» тощо. Замість кропіткої багаторічної
праці у поєднанні теорії і практики пропонується бліц-тренінг для
напрацювання

потрібних

ресурсів.

У

такому

дискурсі

людина

механізується як об’єкт зовнішніх маніпуляцій чи самогіпнозу, а
запрограмовані розумові операції стають прирітетом її функціонування.
Треба сказати, що багато спікерів подібних заходів збирають свою
аудиторію саме у мегаполісах з урахування того, що маса слухачів здатна
забезпечити масу прибутку. Не виключаючи, що низка навчальних
пропозицій подібного роду є професійними розробками, зазначимо все ж
таки загальну тенденцію до спрощення пізнавальної інформації.
Цьому ж сприє навала рекламних повідомлень, які вриваються у
процес лінійного мислення, перегляду, слухання, читання і просто –
спостережень за світом, розриваючи логічні зв’язки сприйняття і
судження, і породжують модульне або кліпове світосприйняття. Звідси –
схильність до сконцентрованих повідомлень. Проте у масовості начальних
заходів для людей різного віку виявляється і позитивний момент –
наявність волі до пізнання і вдосконалення. Поряд з великою кількістю
тренінгів, що мають комерційний підтекст, у мегаполісі усе частіше
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організовують творчі локації, де цікаві особистості безкорисливо діляться
своїм досвідом із аудиторіями слухачів. Таким чином у великому місті
людина має вибір: залучитися до творчих, інтелектуальних, пізнавальних
спільнот або перетворитися в об’єкт маніпулятивних технологій.
Протесний натовп
Одним з найбільш значущих для життя міст і держав є протесний та
революціний натовпи, які, можна сказати, рухають історію. З часів перших
повстань людей прадавніх міст заради соціальної справедливості і свободи,
з доби бурхливих буржуазних революцій, Французької революції 1789 р.,
Жовтневої революції 1917 р. аж до подій київського Майдану
революційний натовп виявляється найбільш пасіонарною спільнотою
людей, об’єднаних загальною ідеєю, волею до змін і готовністю учасників
до самопожертви. Саме революційний натовп з причини його високої
значущості ставав головним предметом досліджень філософів, соціологів і
психологів, про що ми писали раніше.
Проте з другої половини ХХ століття він набуває нових значень.
Мова йде про «розумний натовп» і технологічно підготовлені збурення мас
людей та організація їх у повстанський рух заради скинення диктаторських
режимів. Підготовлений «розумний натовп» багато в чому відрізняєься від
традиційно структурованого революційного об’єднання людей з високим
рівнем солідарності та поміркованістю дій. Про це більш докладно ми
обговоримо у підрозділі щодо специфіки приватного і публічного в
мегаполісі, а поки звернемо увагу ще на один феномен – майже повну
легалізацію

у

демократичних

мегаполісах

протесних

виступів

ненасильницького характеру. Спільноти активних громадян, представники
тих чи інших прошарків населення, професійних, етнічних, гендерних груп
періодично виходять на вулиці великих міст, аби заявити про свої права,
виявити протест чи солідарність, оголосити вимоги до влади, висловити
загальну думку з приводу суспільно значущих полій. Протесний натовп
стає звичним атрибутом демократичного процесу в країнах з розвинутим
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громадянським суспільством. Зокрема, досить часто на вулицях Берліну
відбуваються акції анархістів, акції «лівих», партії «Альтернатива» щодо
гострих проблем мультикультурної спільноти мешканців мегаполісу.
Натовпи демонстрантів є невід’ємною ознакою міського життя Франції,
частиною вуличної культури міст. Найбільш чисельна за усю історію
Франції демонстрація відбулася у Парижі 11 січня 2015 року на пам’ять
про загиблих співробітників редакції щотижневика Charlie Hebdo. У
Лондоні вуличні демонстрації також не рідкість. Наприклад, у 2011 році
багатотисячна хода студентів вийшла на протесну акцію з причини
підвищення у три рази платні за навчання в університетах. Багато
протесних рухів у західних мегаполісах пов’язані з проблемами мігрантів
та релігійними непорозуміннями. У більшості випадків вуличні виступи
відбуваються досить коректно, що свідчить про наявність синергетичного
ефекту натовпу, впорядкованість і високу ступінь усвідомлення цілей
протесту. У результаті, як правило, протестанти і влада знаходять
компромісні рішення, і тільки в окремих випадках трапляється силовий
розгін розбурханого натовпу. У свою чергу неадекватні силові дії щодо
активістів здатні трансформувати протесний натовп у більш радикальний.
Зрештою у сучасних мегаполісах склалися певні комунікативні ритуали
між вуличним натовпом і владою, що залежать від екзистенціальної
напруги ситуацій.
Віртуальний натовп
Із розвитком урбанізації у великих містах розвиваються засоби
масової інформації та Інтернет, а відповідно ним нарощується аудиторія
читачів, слухачів, глядачів, користувачів. Для позначення цього різновиду
навтопу

використаємо

поняття

віртуального.

Адже

цей

натовп

«невидимий», представлений мільйонною аудиторією мешканців міста у
своїх квартирах, хоча потенційно може стати цілком реальним за умови
продуманого віртального впливу. Віртуальний натовп багато у чому
підкоряється законам поведінки вуличної групи, хоча має свою специфічну
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екзистенцію. Система ЗМІ в цілому об’єктивує людину, сприяє уніфікації
особистості,

«масова

людина»

уявляє

світ

через

призму

ЗМІ.

«Характерними рисами масифікованої особистості стають соціальна
дезорієнтація відносно цінностей, занижена здатність до суджень,
поверхове сприйняття культурних цінностей, модифікація свідомості», –
справедливо зазначає дослідниця масової культури С. Колтишева [168,
с. 5]. Псевдореальність, створена «четвертою владою», зачасту затуляє
справжню дійсність, викривлює факти, навіює думки і стереотипи,
потрібні маніпуляторам, викликає недакватні емоції. Найбільш гострий
вплив на віртуальний натовп здійснюється за умови розгортання
інформаційної

війни,

коли

щоденна

і

щогодинна

маніпулятивно

побудована інформація зомбує населення, подавляє критичний розум,
навіює ярлики, догми, трафарети суджень. У чисельних дослідженнях
маніпуляцій свідомістю прискіпливо визначено інструментарій такого
впливу і можливості контрпропаганди. Аналіз подібних праць не входить у
задачі даної дисертації, тому обмежимося констатацією віртуального
натовпу, який набуває особливої сили саме у великих містах, коли на зміну
віртуальному сприйняттю приходять реальне обговорення подій й реальні
збори.
Поза політичним виміром віртуального натовпу існує ще один його
різновид, який назвемо теленатовпом. Панування телепрограм у жанрі
реаліті-шоу викликало до життя цілу армію статистів, яких можна назвати
симулякром публіки, оскільки ця публіка, як правило, не щира, її
поведінку заздалегідь скеровано, зрежисовано та відзнято у потрібному
ракурсі. На глядачів вона діє як сукупний актор, що грає заготовлену
емоцію. Виявом віртуальної телепубліки є також «сміх за кадром» у
поширених на ТБ сіткомах не дуже високої якості. Також телепублікою
або теленатовпом можуть сьогодні стати будь-які перехожі на вулицях
міста, коли їх заохочують до участі у розіграшах, в масовках, що
супроводжують головних героїв. Проте існують окремі програми у
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дискурсі Гайд-парку для творення образів «природного» натовпу міста, де,
дійсно, будь-яка людина з натовпу може підійти до мікрофону і висловити
думку перед багатомільйонною аудиторією глядачів. Так режим Vox pópuli
у мегаполісі знаменує можливість спонтанного перетворення натовпу в
публіку.
Розумний натовп. Смартмоб
«Розумний натовп» (смартмоб) – інновація масового життя
мегаполісу. Його пов’язують з флешмобами, «бунтами околиць» та
організованими поїздками й акціями великих груп велосипедистів під
назвою «критична маса». Останні групи періодично задіяні в екологічних
рухаха і акціях, зокрема, вони проявилися у багаточисленній маніфестації
«Зміни вулиці Лондона» у 1992 році. Ще один приклад розумної
організації мас людей – геокешинг – туристична гра жителів мегаполісів,
квест пам’ятними містами міст з метою знайти «скарб», яка здійснюється
завдяки супутниковим навігаторам. У даному контексті зазначимо ще одну
інновацію – поняття «мудрого натовпу», яке з’явилося завдяки книзі
американського

дослідника,

письменника

і

фінансового

аналітика

Джеймса Шуровьєски «Мудрість натовпу». Автор стверджує: «...не
дивлячись на обмеження окремих недосконалих суджень, люди, зібрані
разом вірним способом, трансформуються у вражаюче проникливий
колективний розум» [387, с. 13]. Зроблено спробу реабілітувати розумовий
рівень натовпу, подолати стереотип глупоти великого скупчення людей,
ідею падіння їхнього інтелекту внаслідок масовості та одноманітного
впливу. Джеймс взагалі пропонує «замість гонитви за експертами
звертатися до натовпу» [387, с. 44].У мудрому натовпі він вбачає «тінь
майбутнього», коли люди повсюдно зрозуміють перевагу співробітництва
над конкуренцією та інтелектуальну користь колективної думки. На
чисельних прикладах автор доводить, що саме група, спільнота, навіть
велика за кількістю, і навіть спільнота незнайомців здатна продокувати
більш вірні думки та рішення наукових, політичних, соціальних проблем,
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ніж окрема людина. Хоча дане дослідження чекає на ґрунтовне наукове
обґрунтування, думки, заявлені Шуровьєски, підтверджуються досвідом
життя й особливо наочно виявляються правдивими у конвенційних
спільнотах – корпораціях. Такі види комунікації з колективом як мозковий
штурм або неупереджене голосування показує, що зріз колективної думки
є найбільш коректним рішенням корпоративних проблем. Отже, у
сучасному мегаполісі суспільне життя та індивідуальне буття людини
міста формують архетипові та інноваційні різновиди натовпу.
3.4. Сенсорне різноманіття
Мале місто, а тим більш село – зберігачі традицій. В їхньому
просторі

наявні

класичні

ознаки

автономного

поселення

людей:

центральна площа або місце для зібрань, храм, ринок, історична пам’ятка
міських воріт чи замків, укріплень. Люди знаходяться ближче до природи,
переважно знайомі між собою, порядок життя досить сталий, соціальні
ролі визначено, як і професійні напрямки діяльності та хобі. Можна
говорити про особистісну екзистенціальну моноорієнтацію мешканця села
і малого міста, де панує заданість, певний фатум, традиційність,
ритуальність, зберігається почуття роду. Темпоритм малих поселень у
цілому незмінний, і не дивлячись на усеїдне проникнення телебачення та
Інтернету, мешканці малих поселень, на наш погляд, мають «набір
реальностей», що обмежується рамками і звичаями їхнього поселення. На
противагу

цьому

мегаполіс

демонструє

сенсорну

різноманітність,

безмежність пропозицій і можливостей. Очевидно, що міграція у
мегаполіси пов’язана не тільки з бажанням знайти достойну роботу, а й з
відчуттям загальної свободи вибору.
Проте велике місто тримає людину на якійсь граничній межі, і,
можливо, саме критична маса створює цю екзистенціальну напругу,
додаючи

навіть елемент

трагізму.

«Душевно

сформована

землею
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культурна людина опиняється полоненою своїм власним творінням –
містом, вона робиться одержима містом, стає його породженням, його
виконавчим органом і, нарешті, його жертвою», – писав О. Шпенглер про
глибинне взаємовростання людини і міста [383, с. 42]. Йому бачилися
міста майбутнього, жахливі за своїми розмірами: «Я уявляю – багато після
2000 року – міські масиви на десять-двадцять мільйонів осіб, що займають
широкі ландшафти, із будівлями, поряд з якими найвеличніші з сучасних
здадуться карликами, де будуть втілені такі ідеї у сфері засобів
спілкування, які ми б сьогодні інакше як божевільними не назвали б» [383,
с. 48]. Пророцькі слова видатного мислителя майже втілилися у життя.
Грецький урбаніст Костянтин Доксіадіс пішов ще далі у розмислах щодо
величини міста, запропонувавши поняття «ойкуменополіс» як перспективу
загальнопланетарного зрощення мегаполісів у єдину мегаконструкцію
[469]. І в цьому разі життя майже підтверджує футурологічні ідеї. Адже
сьогодні виділяють реальні концентровані багатомільйонні агломерати
глобальних

міст

(Північноамериканський,

Західно-Європейський,

Азійсько-Тихоокеанський) при лідируючій ролі Нью-Йорка, Лондона,
Парижа і Токіо.
Треба зазначити, що масштабність міста виражається зокрема в
нарощуванні технічних засобів організації міської життєдіяльності. Це
стосується,

наприклад,

пострадянських

великих

автомобілів

на

містах,

відзначаються

які

вулицях

мегаполісу.

У

пошкодженими

шляхами, кількість автомобілів тим не менш вражаюча. Може, прийшов
час говорити про особливий екзистенціальний тип людини – Людина за
кермом. Сучасний водій, як правило, – людина граничного буття, він
здатен відчувати себе як захищеним від мегаполісу стінками авто, так і
беззахисним перед шляховими незручностями і катаклізмами. Ми бачимо
на дорогах тисячі й тисячі автомобілів, покликаних полегшити подолання
відстаней і при цьому ускладнюючих пересування містом. Запруження
вулиць машинами – картина, далека від естетичного задоволення, скоріш
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вона нагадує фрагменти сучасних блокбастерів, де, як правило, головні
події розгортаються у мегаполісах, причому переважно катастрофічного
жанру. Так соціальне стає екзистенціальним, а екзистенціали тривоги і
дратування детермінують соціальні негаразди. Недарма теоретик нового
урбанізму Джейн Джекобс, розглядаючи «великі міста руху» в Америці,
зайняла непримиренну позицію щодо пріоритету машин, а не людей, у
міському будуванні. Вона боролася за екзистенціальну «живучість міста»,
де б людина відчувала радість міського розмаїття, а не пригніченість
монотонністю.

Дослідниця

вивела

умови

благотворного

розмаїття

мегаполісу: змішання різностильових невисоких будівель, скорочення
кварталів і вулиць за рахунок частих поворотів і перехресть, насиченість
кожної вулиці закладами інфраструктури тощо. Цікаво, що Джекобс чи не
одна з перших урбаністів помітила психологічний феномен: різнопланова
розгалужена архітектоніка вулиць і багата інфраструктура відволікають та
розважають людину, спокушаючи до споглядання і використання
пропозицій. Це стає позитивною альтернативою настроям нудьги та агресії
у суто індустріальних за своєю архітектонікою районах. У цілому
мегаполіс для Джекобс був перш за все «містом руху», чимось спонтанним
і шиводкозмінним. Тому вона заперечувала сприйняття міста як витвору
мистецтва, бо у художній творчості, за її думкою, панує статика і
впорядкованість відображеного світу [117]. Ця теза здається нам досить
суперечливою. Адже, не дивлячись на динаміку мегаполісів, більшість з
них все ж таки отримала й «тримає» далі своє історичне обличчя і здатне у
зв’язку з цим осягатися як образ, як артефакт.
Будь-яка людина сприймає світ перш за все за допомогою органів
почуттів. Бачення, слухання, тактильні відчуття, запахи і смаки – матриця
людської сенсорики. Уточнимо, що поняття sensus (лат.) буквально
позначає «сприйняття», безпосередню реакцію на зовнішні подразники.
При цьому органічне та духовне в людині перебувають у постійному
взаємозв’язку. З цього приводу А. Лосєв писав: «У пізнанні світу духовне
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бачиться фізичними очима, а фізичне дихає внутрішнім життям» [195,
с. 69]. Перебування у великому місті повʼязане із потужною сенсорною
атакою середовища на кожного мешканця, оскільки візуальні, шумові,
тактильні та інші подразники мають мегамасштаб. Це певним чином
відбивається на переживанні людиною свого буття у мегаполісі. З одного
боку, активізація органів почуттів творить вітальність, надає додаткову
фізичну енергію, наснагу, а з іншого, – як будь-яке порушення відчуття
міри може викликати деструктивні стани, духовно-душевні колізії.
Відслідкуємо цю дихотомію. Відомо, що туристи, захоплено споглядаючи
нове місто, здатні багато годин гуляти пішки, роздивляючись принади
міста і майже не відчуваючи втоми. Безліч образів, кольорів, об’єктів
архітектури, чергування будинків і ландшафтів, натовп людей, навіть
міські тварини і птахи – усе здається дивним і цікавим новачку великого
міста. Згадувані нами раніше ситуаціоністи чи фланери також здійснювали
свої

невпинні

довготривалі

прогулянки

містом

задля

складання

ментальних карт, бо малу креативну ідею, яка живила їх візуальну
активність. Загалом сприйняття візуального різноманіття багато в чому
суб’єктивне,

залежить

від

мети

і

душевного

стану

городянина,

екзистенціалів його буття. Людина у самоті, наприклад, парадоксально
підсилює сум серед візуальних подразників і товкотнечі, що здавна
зафіксовано феноменом самотності у натовпу. Гарний настрій насичує
міську палітру радісними штрихами, а якийсь перохожий, захоплений
власними думками, може рухатися автоматично і взагалі не помічати
мегаоточення, зосереджуючись на внутрішньому діалозі.
Проте на початку ХХІ ст. на стику естетики і фізіології з’являється
така сфера знань, як візуальна екологія, де звучить ідея небезпеки
візуального перенасичення, що є універсальною пересторогою для будьякого городянина. Йдеться про норми людської оптики та умови
«комфортного візуального сприйняття оточуючого середовища» [101,
с. 11]. Візуальні екологи вивчають «сучасну протиприродну, штучну
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архітектуру» міста, яка дисгармонійно вривається у міський ландшафт і
буквально напружує зір городян, викликаючи стан дискомфорту. Йдеться
про гомогенне агресивне «поле» великого міста, позбавлене естетики:
«монотонні фасади, торці будинків, глухі забори, тунелі, підземні
переходи, навислі зверху прямолінійні дахи, наземні трубопроводи, що
тягнуться у нескінченність, прямолінійні автомагістралі, простори,
заповнені одноманітними паралелепіпедними об’ємами, а також гладкі
двері, монолітне скло» [101, с. 27]. Стверджується, що коли зору нема за
що «зачепитися», людина швидко втомлюється, втрачає енергію. На
противагу цьому, наявність динаміки візуальних образів, ритму, кутового
співвідношення площин, співмірності у кольорі, тоні, фактурі, структурі, в
освітленні, напрямку і текстурі поверхні матеріальних об’єктів міста
породжує відчуття задоволення, зацікавленості від споглядання міста,
гармонійний душевний стан [172]. Це актуалізує необхідність науково
виваженого

міського

проектування

та

містобудування

всупереч

комерційним розрахункам деяких хазяїв-забудовників.
Поряд зі сталими візуальними образами в місті присутня величезна
сукупність змінних візуальних подразників, представлених зокрема
рекламою. У мегаполісах, особливо у пострадянських, вулична реклама
стає майже неконтрольованим стихійним лихом, що руйнує ідентичність
міста та породжує візуальне перенавантаження. Протягом світового дня
масштабні і занадто яскраві біг-борди, розтяжки, брандмауери, а у вечірній
час

ситілайти

презентують,

як

правило,

максимально

збільшені

зображення облич та вкрай афективні слогани. Окрім небезпеки для водіїв,
які вимушені відволікатися на візуальні виклики, більшість витворів
міської реклами несуть маніпулятивний вплив, здійснюють примітивну гру
на інстинктах і потребах споживачів, культивують споживання як спосіб
життя, нав’язуючи стандарти маскультури.
Візуальна напруга мегаполісу підсилюється також перевантаженим
трафіком, потоками машин і системами знаків, які городянин повинен
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встигнути зафіксувати заради небезпечного і цілеспрямованого руху
містом. Тисячі зустрічних облич у потоці натовпу змушують кожного
перехожого виробляти певні захисні реакції, аби не виснажуватися у
спогляданні. Зігмунд Бауман, називаючи мегаполіс «містом страхів» і
водночас «містом надій», вивчаючи вплив сенсорного перенасичення на
людину, обґрунтовує поширеність місксофобії (страху різноманіття) та
вбачає в цьому неабияку граничну ситуацію міського буття [406, с. 77].
Зазначимо, що людина має від природи т.зв. сенсорні ворота (sensory
gating) – механізми фільтрації інформації, захисний механізм від
перенавантаження. Висока здатність до сенсорної фільтрації в умовах
постійної сенсорної атаки, зокрема візуальної, є пріоритетом саме
мешканця

мегаполісу,

напрацьовуються

тим

в

якого

успішніше,

подібні
чим

засоби

більше

самоорганізації

усвідомлюються

і

корегуються через вольові інтенції. Аби відбулася конструктивна сенсорна
селекція, городянин повинен мати раціональний контроль над своїми
переживаннями у просторі міста, проектувати поведінку. У такому разі
можна говорити про специфічну екзистенціальну сенсорику, яка стає
онтологічно заглибленою для людини міста. Поряд з цим у кожному місті
наявні вуличні роззяви, які тотально «споживають» місто, аби гаяти час та
отримувати розвагу від нудьги. Беззмістовне хитання вулицями творить
для них симулякр повноти життя, ефект увімкненості у міський
темпоритм.
У розмислах про семіотику мегаполісу ми зазначили наявність
специфічної аудіосеміотики великого міста. Тепер проаналізуємо її з точки
зору сенсорного різноманіття. Акустика великого міста представлена
сукупністю різноманітних шумів і звуків: галас натовпу, гуркіт машин, гул
підземки, шум від процесів будівлі і ремонту, музичний фон у місцях
дозвілля, звукове оформлення рекламних акцій, рекламні аудіороліки у
гипермаркетах, інколи – шум від пролітаючих над містом літаків,
клацакання, пікання, дзвін, гамір тощо – ця безмежна звукова палітра
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мегаполісу чинить справжню аудіонавалу на кожного городянина.
Науковцями-акустиками давно встановлено ієрархію шумових подразників
за рівнем шкідливого впливу. Спів птахів, шум моря, шелест листя, інші
природні звуки радують слух та заспокоюють, викликають почуття
внутрішньої гармонії. Технологічні міські шуми при своєму нарощуванні,
навпаки, – дратують і провокують дискомфорт. Поширення шуму на
10 децибел (дБ) призводить до зростання загальних хвороб на 20–30 %, а
серцевих і неврологічних хвороб – майже у 2 рази. Багато сучасних лікарів
зазначають, що загалом шум у великих містах стає причиною раннього
старіння і скорочує життя людини на 8–12 років. Додамо до названих
шумових подразників виробничий шум. Він поширений не тільки на
промислових виробництвах, а й у будь-якому сучасному офісі. Гучні
телефонні розмови у скупчених кімнатах, працюючі ПК, в деяких
корпораціях

постійно

працюючі

телевізори

та

радіо

складають

безперервний шумовий фон для працівників і відвідувачів.
У зв’язку з поширенням подібних явищ соціальний антрополог Фрік
Коломб’ян ввів в урбаністичні дослідження поняття «саундскейп» та
«саундшифт», які позначають форми опосередкованості сприйняття звуків
і шумів міста. За думкою вченого, люди міста здебільшого виявляють
вибіркову чутливість до звуків і шуму, створюючи унікальні акустичні
конвенції та організовуючи у залежності від цього власне середовище
[418].
Звуковий вплив мегаполісу в деяких випадках з повним правом
можна назвати звуковим насильством. Гучна музика та рекламні
аудіоролики в супермаркетах і кафе, навʼязливі музичні треки в
громадському транспорті та інших місцях скупчення людей створюють
шумовий фон, що перевершує норму. Додамо до цього відсутність
телефонного етикету, коли багато людей дозволяють собі гучні розмови по
мобільному, не думаючи про комфорт оточуючих, мимовільних слухачів.
Шум автотраси, гуркіт будівництва, розвантажувально-навантажувальних
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робіт, ремонту, зварювання та інших техногенних процесів міста
підсилюють аудіопресінг на його мешканців. Деякі центральні вулиці,
зокрема Хрещатик у Києві, стають заручниками гучних міських свят,
парадів, концертів і мітингів. Люди, які проживають у центрі, часто посправжньому страждають від постійного шуму публічних заходів.
Мешканцям інших районів мегаполісу також не завжди вдається сховатися
від шуму у своїх квартирах. Адже шум автомагістралей мегаполісу досягає
90 дБ, що згубно впливає на здоровʼя людини, на душевну організацію.
Стресовий фон через надмірний шум стає екзистенціальною проблемою,
утримуючи людину в станах втоми і роздратування. Незважаючи на ряд
екологічних заходів у містах, наприклад, висадку дерев, розміщення
шумопоглинальних екранів, пристроїв звукоізоляції, рівень аудіопресінга
залишається високим. Недарма ще у 2002 році в директиві ЄС шумове
забруднення в містах було визнано однією з головних проблем
негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище.
Справжнім випробуванням на виживання стає сусідство міських
помешкань з транспортними шляхами. І. Голубєв зазначає: «Найбільші
рівні шуму 90–95 дБ відзначаються на магістральних вулицях міст з
середньою інтенсивністю руху 2–3 тис. і більше транспортних одиниць на
годину... Вантажні та легкові автомобілі створюють на території міст
важкий шумовий режим. Шум, що виникає на проїжджій частині
магістралі, поширюється не тільки на примагістральної територію, але і
вглиб житлової забудови. Так, в зоні найбільш сильного впливу шуму
знаходяться частини кварталів і мікрорайонів, розташованих уздовж
магістралей загальноміського значення (еквівалентні рівні шуму від 67,4
до 76,8 дБ). Рівні шуму, заміряні в житлових кімнатах при відкритих
вікнах, орієнтованих на зазначені магістралі, всього на 10–15 дБ нижче... В
умовах сильного міського шуму відбувається постійна напруга слухового
аналізатора. Це викликає збільшення порога чутності (10 дБ для більшості
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людей з нормальним слухом) на 10–25 дБ. ... Шум утрудняє чіткість мови,
особливо при його рівні більше 70 дБ» [94, с. 14–82].
Проте і в ситуації акустичного різноманіття людина міста здатна
виробити певний імунітет до аудіоподразників, виховати відбірковість у
сприйнятті звуків, конструктивні реакції на них: зайві звуки намагатися
ігнорувати, а потрібні – використовувати собі на благо. Л. Салямон так
пише про це: ««Нескінченна численість інформаційних пошуків, які
людина отримує через комунікативні канали, сформували в неї вміння
«слухати те, що потрібно», принципи відбору таких повідомлень. У них
людина виділяє як універсальні «явища контрасту» здатність до адаптації,
дослідницький рефлекс образного, цілісного уявлення про об’єкт шляхом
виокремлення його серед інших» [261, с. 271]. Загалом зазначене сенсорне
регулювання (sensory gating) є виявом фізично й духовно здорової
особистості.

Гальмування

цього

процесу

вказує

на

розлади

світосприйняття аж до психічних хвороб, зокрема шизофренії: «порушення
здатності до фільтрації сенсорної інформації є ранішнім симптомом
шизофренії. При такому порушенні знижується здатність мозку подавляти
відповіді на слабкі стимули. Хворі стають легко збудженими і не можуть
концентрувати свою увагу» [463, с. 237].
Хворобливим виявом реакції на шумову атаку є сенсоутворена
туговухість – порушення слуху в людей, які вимушені працювати у
шумовому фоні. Вочевидь при порушеннях слуху люди очікуюють більшої
гучності від співрозмовників та самі компенсують недоліки слуху
підсиленням голосу, а це зазвичай породжує автоматичні конфліктогенні
ситуації у спілкуванні. Отже, аудіальна атака мегаполісу потребує від
людини міста вироблення акустичної селекції. Усвідомлення цієї проблеми
надає можливості її корекції через побудову звукоізоляційних систем,
вміння розслаблятися у тиші чи у супроводі релаксуючої музики, через
запровадження прогулянок на природу – у зелені зони міста, далекі від
автомагістралей. Тільки виробляючи баланс між шумом і тишею, людина
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міста здатна екзистенціально вдосконалити свою акустичну систему. Деякі
городяни намагаються сховатися від аудіоподразників через навушники, в
яких грає улюблена музика або транслюються цікаві для користувача
аудіопрограми. Проте цей засіб пристосування до звукових викликів несе
додаткові загрози – зниження слуху саме з причини гучного звуку у
навушниках. Також треба зазначити нарощування аварійних ситуацій
у зв’язку із тим, що навушники інколи зовсім блокують потрібні для
небезпеки сигнали і звуки міста. Звернемо увагу й на такий феномен, як
прагнення деяких городян до постійного шумового фону навіть у
приватному житті. Нерідко у своїх квартирах люди міста вмикають
водночас

телевізори,

радіо,

монітори

ПК,

аби

створити

«ефект

присутності». Тим самим вони начебто рятуються від можливої тиші, яка
бентежить, спонукає до заглиблення, внутрішньої роботи. Насправді в
цьому

прагненні

відображено

страх

буденної

особистості

перед

неавтоматичним існуванням, шумові виклики наче заглушують виклики
екзистенціальні. Максимальним виявом подібної тенденції є грубе
порушення правил сусідства – вмикання на повний звук музики, нестримні
веселощі, які своїм шумом шкодять оточенню. Проте здавна в місті
існували локації тиші. Одна з них – внутрішнє приміщення будь-якого
храму. Так, наприклад, у знаменитому кафедральному соборі Нотр-Дам де
Парі на вході відвідувачів одразу зустрічає великий надпис на різних
мовах світу: «SILENCIO» (тиша). Тиша сакралізує людину, звертається до
духовного виміру особистості. Ще одним прикладом цього можуть бути
приміщення міських бібліотек і музеїв, де тиша є не тільки етикетним
атрибутом, а й природним «провідником» до мистецтва, інтелектуального,
естетичного надбання людства. Здавна панує традиційна тиша у лікарнях,
де вона потрібна не тільки заради спокою хворих, а й виявляє найбільш
сакрально та екзистенційно напружену межу – між життям і смертю. Тиша
у навчальних аудиторіях шкіл та університетів супроводжує процес
пізнання, який в ідеалі також є інтелектуальною та духовною працею.
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Зрештою мешканцю міста, як і будь-якій особистості, необхідно інколи
створювати

метафізичну

внутрішню

тишу

для

авторефлексії,

обмірковування життя. Чергування тиші і шуму, вибірковість у сприйнятті
акустичної палітри міста – ознака особистісної досконалості в цій сфері.
Сенсорні виклики міста безпосередньо стосуються тактильних
відчуттів, кінетики, тілесності городян. Це має глибокий метафізичний
зміст. М. Мерло-Понті, знаменуючи поворот до тілесності в теретичному
дискурсі, стверджував, що людина здатна бути пов’язаною зі світом тільки
за умови тілесної присутності в ньому [216]. І якщо, занурюючись у
віртуальну реальність, городянин наче втрачає відчуття власного тіла, то,
перебуваючи у фізичному просторі міста, він вимушений рахуватися з
тактильними подразниками,будувати свою самість в їхньому оточенні.
Штовханина, товкотнеча, черги, вимушене торкання маси предметів (двері,
поручні,

кнопки),

рукостискання

із

знайомими,

колегами,

обмін

поцілунками-вітаннями змушує увесь час бути напоготові для вияву
власної тілесності, контролю за нею. Окремі тактильні почуття спричиняє
одяг, температура повітря, погода, вологість, сніг, вітер тощо. Мегаполіс
містить безліч сексуальних викликів: відвертий одяг, експлуатація
тілесності у візуальній рекламі, надмірна близькість тіл у місцях масового
скупчення чинять свій сенсорний вплив. Вочевидь тактильні відчуття
потребують раціонального осягнення та корекції. Якщо мешканець міста
позбавлений такого самоконтролю, він стає дратівливою конфліктогенною
особою,

яка

демонструє

компенсаторну

агресію

у

сенсорно

перенасиченому просторі міста.
Прикладом

відсторонення

від

сенсорної

атаки

мегаполісу

виступають неодноразово зазначені нами креативні локації міста, де
дозвілля сполучається із творчістю, духовно насиченим спілкуванням. Це
актуалізує необхідність підтримувати баланс напруження і розрядки,
мобільності і спокою задля гармонізації буття-у-місті.
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Сенсорна перенасиченість мегаполісу виявляється також у сфері
зловживання

смаковою

модальністю

людини.

Сучасна

індустрія

споживання та реклама підносять до справжнього культу їжу і напої,
процеси

їхнього

приготування,

кулінарію,

куховарську

справу,

безпосередній прийом їжі. Харчові якості продуктів обговорюються у
численних ЗМІ і телепрограмах, на кулінарних шоу. На противагу естетиці
подібних заходів деякі мешканці мегаполісу не здатні протистояти навалі
смакових спокус та можливості швидкого, але неякісного харчування у
великому місті. Звідси – проблема ожиріння людей мегаполісу та шкідливі
наслідки цього. Ця сфера здатна екзистенціально загострюватися, коли
людина, маючи погіршення власного вигляду і здоров’я, споглядає
рекламу тілесних «взірців». Протиріччя між нав’язаним маскультурою
«ідеальним» гламурним образом та власним виглядом спонукає людину
або до кардинальних і ризикових змін іміджу, або породжує стани відчаю і
відчуження з причини неможливості істотного корегування проблеми.
Поряд з цим зазначимо масове розгортання шахрайських пропозицій
«миттєвого» одужання, зміни харчових звичок, чародійного скидання ваги.
Виправити ситуацію здатні ті, хто має самоусвідомлення і відчуває сенс
самовдосконалення, виявляє волю до перетворень у єдності тілесного,
душевного, духовного потенціалу.
При цьому не будемо знецінювати значення процесу трапези у
людському житті. Здавна в міській культурі застілля поєднувалося із
спогляданням видовищ та грою розуму. Від часів давньогрецького
симпозіуму до західноєвропейських кафе-filo люди прагнули симбіозу
фізичного і духовного задоволення. Майже в кожному мегаполісі світу
існують брендові кафе і ресторани, пов’язані з перебуванням в них відомих
митців, філософів, письменників, художників. Запах кави, фірменні блюда,
продуманий дизайн, ненав’язлива музика, чемність працівників створюють
особливу атмосферу таких закладів, певну стилістику комфорту, що
надихає на приємне спілкування і співтворчість. Очевидно, що смакова
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модальність людини міста потребує поміркованості, самоконтролю, вміння
поєднувати фізичне і духовне.
Не зайве зазначити масштаб сукупності запахів мегаполісу, що
експлуатує нюх кожного мешканця. Здавна великі міста несли відразу
запахами нечистот, сміття, стічних канав, вихлопів газів тощо. Не всі люди
в натовпі є охайними, інколи запахи брудного тіла, поту або, навпаки,
занадто задушливі аромати парфумів чинять стан дискомфорту. Доречно
згадати, що стало основою фабули відомого роману П. Зюскінда
«Парфюмер». Головний герой Жан-Батист Гренуй виріс у Парижі
ХVІІІ ст., відзначеному жахливим смородом і духотою, під впливом
особливо огидного рибного запаху серед базарних лавок, де він провів
дитинство. Очевидно, що шлях його злочинів, кривавого пошуку ідеальних
ароматів був зумовлений психологічним травмуванням від бридких запахів
великого міста. Екологія міського запаху можлива за умови свідомого
конструювання палітри ароматів. Це частково відбувається за рахунок
поширення культури паркових зон і квітів, використання штучних
ароматичних засобів, пропагування чистоти й охайності в місті. Втілення
новітніх технологій утилізації та переробки сміття, контроль за гігієною
вигулу домашніх тварин, чітке законодавство у питаннях чистоти і бруду
дозволяють ховати неприємні «пахощі» міста або нейтралізувати їх.
Додамо, що в наш час поширено аромотерапію, яка демонструє симбіоз
ритуалів західних і східних культур і релігій заради гармонійного впливу
запахів.
Ще одним з новітніх засобів відновлення «чистого» світосприйняття
є система флоатингу – «нірвани мегаполісів»: людина розташовується у
герметичній капсулі, де повністю відсутні сенсорні подразники, а густий
сольовий розчин на дні підіймає тіло і творить ефект невагомості на
кшталт перебування у материнському лоні або у космосі. Через
позбавлення від сенсорної атаки начебто відбувається повернення
першозданної сенсорики в усій гостроті почуттів [323]. Треба зазначити ще
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одне специфічне використання сенсорного різноманіття – поширеність
сенсорних метафор у міських текстах, топоніміці й рекламній риториці.
Словосполучення типу «смак успіху», «запах перемоги», «гаряча
пропозиція», «шепіт бажання», «Вlack and red» і т. п. на рекламних щитах,
вітринах і назвах магазинів творять додаткову текстуру сенсорної атаки
мегаполісу. Окремим апофеозом сенсорного різноманіття виступають
гіпермаркети і торгові центри сучасного міста. Сполучаючи майже усі
сенсорні подразники у своїх пропозиціях, вони дедалі перетворюються у
місця сімейних екскурсій і дозвілля, розвиваючи конс’юмеризм при
нестачі духовного розвитку. Ще одне поле сенсорного виклику –
віртуальний простір. Інформаційно-візуальні ряди повідомлень в Мережі
доповнюються постійним інформаційним спамом. Можливо, поява і
поширення смайликів у переписці користувачів Інтернету спричинена
зокрема втомою від цієї нескінченної навали емоцій та інформації,
бажанням більш лаконічно й однозначно формулювати меседжі. Отже, ми
розглянули вияви сенсорного різноманіття міста і охарактеризували їх як
певний виклик, атаку на усі людські органи почуттів, виявили інноваційні
способи пристосування до викликів, «відповідей» на них.
3.5. Техногенні та природні виклики мегаполісу
Мегаполіс породжує особливий урбаністичний спосіб життя. Він,
зокрема, полягає у повній залежності від технічних комунікацій –
складного штучного механізму, який забезпечує життєздатність міста.
Електрика, газопровід, водопровід, каналізація, кондиціонери для регуляції
температури, пральні машини, холодильники і багато інших речей на чолі
з персональним комп’ютером складають технологічну кровоносну систему
міста. Тож технологізм мегаполісу – одна з провідних ознак його
існування. Переживання залежності від техніки – окремий екзистенціал у
бутті людини міста, який ще потребує докладного вивчення. Велике місто
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являє собою масштабне штучне утворення і водночас – узгодження з
природними об’єктами простору, це – складний механізований «організм»
у сукупності технічних засобів та зелених зон, водоймищ, певної флори і
фауни. Людина живе у місті серед цих двох видів природи і певним чином
стає їхнім заручником.
Хоча історично в науці «другою природою» називають світ
культури, нам здається коректним використання цієї метафори для
загального позначення штучного світу міста. Для городянина, особливо
такого, який виріс «на асфальті» та звик до штучного комфорту, можуть
ставати загрозливими багато факторів – від надмірного снігопаду в місті до
відключення тепла і світла, а безпосередня зустріч із загрозливими
явищами може створити екзистенціальний надлом, який ляже тінню на усе
подальше

існування.

Недарма

саме

у

мешканців

мегаполісу

спостерігається біля 100 фобій. Найбільш поширені – страх метро та
взагалі – транспорту, клаустрофобія, соціофобія, ергофобія (страх не
впоратися з роботою), кіберфобія (страх не впоратися з комп’ютером),
бацилофобія

(страх

забруднення

і

зараження), хронофобія

(страх

запізнитися) тощо.
Вочевидь усім городянам необхідні освітні та профілактичні міри з
підвищення безпеки життя. На жаль, подібні теми якщо й присутні у
навчальних програмах, як курси «БЖД» чи «валеологія», до цих пір
вважаються факультативними і не стають предметами особливої уваги
викладачів та учнів. Проте кожна сфера міського функціонування за
певних обставин здатна ставати небезпечною. Наскільки мешканець міста
захищений від природних і техногенних загроз, чи здатен протистояти їм,
чи враховує їх можливість у своєму повсякденному житті? Відповіді на ці
питання допоможуть виявити екзистенціальний рівень адаптації сучасної
людини до умов мегаполісу, відслідкувати екзистенціальні феномени в
умовах міських катаклізмів. Адже від вміння реагувати на складні чи
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навіть форс-мажорні обставини залежить зрештою перспектива загального
фізичного і духовного виживання людства.
Зробимо огляд природних і техногенних викликів міста та
зупинимося докладніше на деяких. З розвитком техногенної цивілізації
гостро постала проблема екології міст. Кліматичні зміни на планеті,
шкідливі викиди в атмосферу промислових виробництв, вирубка лісів,
безперервна експлуатація місць з корисними копалинами, міський смог,
надмірне використання технічних засобів зв’язку, підвищення рівня
радіації

та

багато

інших

проблем,

включаючи

поширення

геномодифікованої їжі, – найактуальніші предмети наукових обговорень в
усьому світі. Велике місто має свій вже досить чітко окреслений ореол
викликів, що їх спричиняє техногенна цивілізація: хімічне та радіаційне
забруднення,

високий

шумовий

фон,

віброакустичні

коливання,

електромагнітне випромінювання, автомобільний смог [45]. Кожного дня у
мегаполісах трапляються порушення трафіку (пробки, аварії), можливі збої
в електриці, у роботі водопостачальних та каналізаційних систем, опалення
й газу.
Багато

функціональних

операцій

життєзабезпечення

міста

відбувається через автоматизовані системи управління. Тому, наприклад,
окремі зриви в роботі комп’ютерів здатні призвести до миттєвого
технічного колапсу у місцях масового скупчення людей. Людина
мегаполісу опиняється

у ситуації власної беззахисності за умов

катаклізмів, і якщо у пересічному житті перспектива негараздів породжує
екзистенціал тривоги, то в ситуаціях екстремальних подій натовп
мегаполісу перетворюється у панічний, а разом з людськими жертвами
може руйнуватися саме місто.
Усі природні стихії – вода, земля, повітря, вогонь – можуть вирости у
масштабну загрозливу проблему як гідрологічні лиха (повені, зливи,
цунамі), атмосферні (торнадо, урагани, тайфуни, смерчі), вогневі (пожежі),
грунтові, геологічні (зсуви, виверження вулканів). На жаль, на планеті є
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чимало міст і територій, вкрай постраждалих від природної стихії: м.
Таншан (1976 р., землетрус), м. Чорнобиль, м. Прип’ять (1986 р.,
радіаційна катастрофа), м. Спітак (1988 р., землетрус), м. Бам в Ірані
(2003 р., землетрус), м. Сичуань (2008 р., Китай), о-в Хонсю в Японії
(2011 р., землетрус, цунамі). Цілих 15 країн торкнувся землетрус і цунамі у
2004 р. в Індійському океані. Ураган «Катріна» у 2005 р. майже зруйнував
місто Новий Орлеан. Зливи і повені у Європі 2002 р. отримали назву
«повінь століття» за своїми руйнівними наслідками, а виверження вулкану
Ейяфьятлайокудль в Ісландії у 2010 році паралізувало 100 тис. авіарейсів у
Європі та спричинило економічні збитки на суму більше $2,8 млрд.
Незахищеність людей і міст перед масштабними катастрофами потребує
зусиль науковців та владних структур у справі попередження можливих
катаклізмів, проте до сьогодні універсальних ефективних мір протистояння
стихійним лихам великого розмаху не вироблено. Тож виклики природи
інколи сильніші за людську волю до життя. Доречно пригадати афоризм
Епікура про те, що «природу не можна перемогти, а її треба умовити».
Людина великого міста, яка відповідально ставиться до життєвого
середовища, зобов’язана трансформувати свій «діалог» з природою на
умовах користувача і співмешканця, а не розпорядника.
Ще одним деструктивним явищем вситупає нищення живої природи
міста, його «легенів» в угоду комерційним інтересам олігархів. Відомим
фактором розпалення протистоянь між громадськими спільнотами та
представниками влади і бізнесу є вирубка дерев, руйнація зелених зон
задля несанкціонованих забудов. Глобальні загрози містять також
забруднення міст та кліматичні зміни. Бруд і пил від поганого покриття
доріг, від недостатнього захисту будівельних майданчиків – пряма шкода
людському здоров’ю [116], а різноманітні побутові відходи та некоректна
їх утилізація, поширення бруду на вулицях великих міст і пов’язана з цим
проблема розповсюдження шкідливих комах та гризунів стають бічем
сучасного міського життя навіть в екологічно виважених країнах [79].
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Окрему проблему, зокрема у пострадянських мегаполісах, складають
вуличні тварини. Безпритульні коти і собаки самі ледве виживають в
умовах міста та нерідко своєю агресивною поведінкою або хворобами
несуть загрозу людям. Ставлення до тварин у місті виявляє справжню
людяність до «братів менших» чи жорстокість і байдужість. Тварини у
місті наче маркують моральну складову людини, її вибір між добром і
злом. Аналогічна справа – зелені насадження та квіти у місті. Проте у
багатьох мегаполісах, особливо в європейських, квіткова культура –
невід’ємна складова загальної міської культури, спосіб презентації
власного будинку, квартири, подвір’я. Заквітчаність багатьох домів і
дворів створює естетичне задоволення, надає місцю міста характер, стиль.
Багато брендових мегаполісів плекають свої паркові ландшафти: ГайдПарк в Лондоні, Централ Парк у Нью-Йорку, Булонський ліс у Парижі,
Стенлі-парк у Венкувері, Уено Парк в Токіо.
Провідні урбаністи світу все частіше збираються на міжнародні
форуми заради збереження природного і культурного надбання планети,
сконцентрованого у великих містах. Президент Міжнародної Спілки
архітекторів Гастано Сью стверджує, що «виклики сьогодення однакові
для усього світу», і провідні з них – глобальне потепління, криза
ідентичності та проблема мобільності городян. Проголошений урбаністами
Туринський маніфест визначає й такі виклики, як «демографічна бомба»,
приток населення, глобалізація, генна інженерія, погана екологія міст
(особливо у сфері переробки відходів), культ конс’юмеризму, руйнація
історичного надбання. Комфорт життєвого середовища проголошується
провідною вимогою для мегаполісів ХХІ століття. Мегаполіс являє собою
велику концентрацію людей на відносно малих територіях, і правила
«гуртожитку» городян спонукають їх виробляти свідоме ставлення до
міських процесів. Коли ж містобудівники не враховують, наприклад, розу
вітрів,

між

домами

утворюються

пустоти,

наповнені

протягом,

небезпечним для перехожих і мешканців будинків. Якщо у великому місті
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непрофесійно

облаштовані

місця

стічних

вод,

вони

з

часом

перетворюються у антропогенний карст – провалля у ґрунті, що у свою
чергу загрожує побудовам. Якщо ж будинки будують занадто близько
один до одного, це унеможливлює установку шумоізоляційних екранів. А
шум вуличних трас, як ми вже писали, – один з найбільш небезпечних
шумових подразників, що досягає 90 дБ.
Звернемо увагу на проблему сміття у місті. Відомо, що 90 %
побутового сміття закопується у землю, наслідком чого є подальше
отруєння

грунтових

вод.

Список

екологічних

негараздів

можна

продовжувати до нескінченості, але зупинимося на безперечному факті: у
великому місті як ніде важливим стає людський фактор – відповідальність
кожного за усіх, розуміння наслідків своєї справи для оточення. Будь-який
індивідуальний вияв невідповідальності, легковажності може коштувати
здоров’я чи навіть життя масі людей: нетверезий водій, неуважний
перехожий, байдужий лікар, невиспаний оператор систем забезпечення
міста, неохайний продавець чи кухар... Навіть така,на перший погляд,
дрібниця, як вуличне хамство, образа, неввічливість, навішування ярликів
незнайомцями один на одного може зіпсувати людям настрій, на цілий
день вивести з рівноваги. Зазначимо, що найбільш тяжкі хвороби (інфаркт,
інсульт, рак) розповсюджені саме у мегаполісах і в багатьох випадках
мають психосоматичну природу, залежать від душевного стану людини.
Окрім природних та технологічних викликів, слід звернути увагу на
соціальні виклики. До них віднесемо вуличні ексцеси, зворушення,
включаючи революційні та військові дії. У такому випадку кожна людина
поволі вимушена вести боротьбу за виживання, робити екзистенціальний
вибір між ризиком і безпекою, байдужістю і активністю, «своїми» і
«чужими». У більш вузькому вимірі можна констатувати соціальні
виклики, які йдуть від людей девіантної поведінки, злочинців, шахраїв,
аферистів різного роду. Саме мегаполіс здавна є для них улюбленим
місцем, де можна і поживитися, і сховатися. Випадки спонтанної агресії,
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гніву, насильства, пограбування, крадіжки, нахабство персон у стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, сексуальні виклики – приклади
небезпечних виявів міського життя, які стають усе більш пересічними.
Треба зазначити і деякі культурні виклики міського буття: диктат
гламуру і культу споживання, моди, статусу потребують від людини
усвідомленої комунікації з собою і світом, вибору між намірами «мати» чи
«бути», жити дійсним життям чи існувати у гіперреальності.
Перебуваючи в оточенні незнайомів, людина мегаполісу може
сприймати багатьох людей через призму комунікативних бар’єрів:
статусних, вікових, гендерних, професійних, поведінкових тощо. У тих
містах, де населення частково складається з емігрантів, наявний етнічний
виклик. Сусідство різних культур, релігій, рас та світоглядних установок
потребує реального запровадження політики мультикультуралізму, ідеалів
толерантності.
Таким чином, ми визначили наявність екологічних, біологічних,
соціальних, культурних, технологічних і природних викликів у мегаполісі.
Вони псують здоров’я і настрій городян, а, буває, безпосередньо
загрожують

життю.

Задля

міського

благополуччя,

організації

безперебійного функціонування мегаполісу необхідне акцентування на
людському факторі, екзистенціалі відповідальності.

Висновки до третього розділу
Людина мегаполісу живе в атмосфері викликів великого міста, яке
кількісно і якісно умасштабнює споконвічні соціальні проблеми людства у
контексті соціальної несправедливості та загальних соціальних колізій.
Перш за все особливої гостроти набувають у мегаполісі такі соціальні
проблеми, як збідніння певної частки населення при неправомірному
збагаченні меншості (особливо в країнах «третього світу»), безробіття,
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демографічні перекоси, перманентна криза влади, мультикультуральні
конфлікти і пов’язані з ними вияви расизму, ксенофобії. Краійнім проявом
ідеологічно детермінованої соціальної ворожості виступає тероризм, який
набуває у мегаполісах найбільшої загрози. Нездоланість визначених
соціальних проблем демонструє перш за все недосконалість міської влади
та міжнародних структур управління соціальними процесами. Вирішення
або зменшення соціальних проблем великого міста вимагає консолідації
зусиль і у місцевому і у загальнопланетарному масштабі в сферах освіти,
менеджменту, міжнародної дипломатії. Проте від кожного городянина,
його екзистенціального вибору також залежить рівень залучення до даних
процесів згідно соціальній відповідальності та розвитку громадянського
суспільства в країні.
Другий

різновид

викликів

спричинено

суто

урбаністичною

специфікою мегаполісу, його масштабом і техногенною природою:
просторово-темпоральні виклики, виклик натовпом, сенсорна атака,
техногенні, антропогенні, інформаційний бум. Просторово-часові виміри є
безумовними детермінантами способу буття людини мегаполісу, її
виявлення як особистості. Мегаполіс – це поєднання часу буття і буття
часу, субстанція, яка має виражене назовні минуле, репрезентоване через
пам’ятки історії, та майбутнє, що також має своє візуальне втілення у
футурологічних спорудах і проектах. Теперішній час мегаполівсу, який
відчувається людиною «тут і зараз», містить парадокси темпоральності, які
розташовують людське буття у граничних ситуаціях: цейтнот, перебування
у режимі нон-стоп, «випадіння» з часу, гаяння і «вбивство» часу,
розтягнення і прискорення часу у суб’єктивних переживаннях. Очевидним
виходом з кризових станів темпоральності є рефлексія щодо власного
вибору стосунків з часом у великому місті. Унікальною рисою простору і
темпоральності мегаполісу є те, що велике місто своїм існуванням будує
вектор часу, який виявляє волю до вічності, до безмежності.
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Підводячи підсумки способам засвоєння простору мегаполісу,
зазначимо винайдені напрямки комунікації людини і міста: інтервенція,
пристосування, засвоєння, подолання, перетворення. Інтервенція –
екзистенціальний вибір людини, яка споживає місто, використовує (псує)
міський простір згідно з власними меркантильними інтересами. Заради
егоїстичного

задоволення

втручаються

у

простір

і

прихильники

нелегалізованого стрітрейсінгу, а також – окремі мешканці з нахилами
вандалізму. Пристосування до простору мегаполісу являє собою звичне
повсякденне пересування у заданих координатах поза рефлексією щодо
цього. Противагою цьому виступає подолання – сукупність фізичних і
мистецьких практик (паркур, діггерство, білдерінг), де людина «долає»
простір без шкоди йому заради виявлення власної сили духу, «зливається»
з простором міста. Практики перетворення міста, його ревіталізації
(воркшоп, джентрифікація, стріт-арт та ін.) виявлють волю до творчості і
краси, демонструють екзистеніцали відповідальності за місто, любові до
нього. Пристосування до міста виявляється у зонуванні міського простору,
творення фракталів, кластерів, локацій для комунікації і співтворчості
креативних спільнот.
Простір мегаполісу представлено як тривімирну експансію, він
проростає в глибину, висоту й у горизонтальній площині, наче воліє до
безмежної присутності у Всесвіті. Цей антропоцентричний феномен
виявляє людську волю до максимального продовження свого тіла,
простору і часу життя в їхній безмежності. Тож просторово-часові виклики
мегаполісу, з одного боку, чинять випробування для людини, а з іншого, –
втілюють велич її духу в потягу до трансцендентного.
Ми

розглянули

вияви

сенсорного

різноманіття

міста

і

охарактеризували їх як певний виклик, атаку на всі людські органи
почуттів: зір, слух, тактильні відчуття, нюх, смак. Вочевидь мегаполіси
несуть сенсорне перенавантаження, і людині міста, аби гармонізувати своє
буття, варто виробити механізми сенсорної вибірковості. Деякі з них
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закладені природно, а деякі виробляються суто вольовими актами через
осмислення проблеми. Провідною ідеєю цьому виступає ідея сенсорної
селекції – вміння вибудовувати пріоритети у сприйняття викликів міста,
чергувати напруження і спокій, шум і тишу, свідомо ставитися до
харчування і смакових уподобань, творити приємні аромати, підтримувати
охайність у місті від індивідуальної гігієни до чистоти вулиць мегаполісу.
Зазначені сенсорна селекція і міська раціональність дозволяють людині
мегаполісу гармонізувати міське життя, облаштовувати зони тілесного й
душевно-духовного комфорту. У контексті зазначених проблем є сенс
оперувати

інноваційними

поняттями, які

можна ввести

у сферу

екзистенціальної урбаністики: міксофобія – страх різноманіття (З. Бауман),
сенсорні ворота або сенсорне регулювання (sensory gating (З. Бауман)) –
фільтрація навали подразників, саундскейп і саундшафт – механізми
фільтрації звуків. Доречно також більш широко використовувати поняття
просторової «трианетики» (Е. Соджа) для позначення фізичного,
ментального, соціального простору міста, що корелюється з тілесним,
душевним й духовним досвідом засвоєння мегаполісу, уявним, реальним
та уявно-реальним засобом осягнення простору.
У сучасному мегаполісі суспільне життя та індивідуальне буття
людини міста пов’язане із натовпом. Ми виявили, що, окрім класичних
видів натовпу, мегаполіс формує такі його різновиди, як віртуальний
натовп, коучинг-натовп, фан-публіка, вболівальники, тусовки, смартмоб
(флешмоб,

«критична

екзистенціальному

маса»,

контексті

геокешинг

породжує

тощо).

глибокі

Натовп

переживання

в
і

співпереживання людей, вимагає від людини поміркованої участі у
спільнотах, усвідомлення намірів, контролю над емоціями і критичного
розуму. Можна констатувати, що натовп і спільноти мегаполісу, особливо
у розвинутих країнах з високим рівнем демократії, тяжіють загалом до
підвищення розумового рівня, виявляють волю до пізнання, солідарності
та поміркованих дій, здатні творити широкий комунікативний дискурс

251

громадянського суспільства. Саме мегаполіс із розвитком сучасних медіа,
зокрема вуличного телебачення і режиму Vox pópuli, знаменує унікальну
можливість спонтанного перетворення натовпу у мотивовану публіку
Будучи сполученням штучної і живої природи, мегаполіс містить
природні та техногенні виклики людині: забрудненість симбіосфери,
навалу відходів, низьку якість продуктів харчування, шкідливі викиди в
атмосферу, недостатність зелених зон тощо. Можливі форс-мажорні
ситуації природних та техногенних катастроф, соціальні катаклізми, як-то
революція, війна на вулицях міста. І в цих випадках людський фактор,
екзистенціал відповідальності, постає як провідний модус буття-у-місті в
цілях міського благополуччя і безперебійного функціонування мегаполісу,
як основа виживання людини серед викликів великого міста.

252

РОЗДІЛ 4
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ЕКЗИСТЕНЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТА
МОДУСИ БУТТЯ ЛЮДИНИ МЕГАПОЛІСУ
4.1. Ключові екзистенціали буття людини в мегаполісі
Мешканець мегаполісу, вибудовуючи свою сутність і сутність міста,
водночас сам є продуктом міської симбіосфери. Вище були визначені
специфічні риси мегаполісу, пов’язані з переходом кількісних параметрів у
якісні,

адже

мегамасштаб

міста,

його

оптична

неохопленість

і

поліцентризм формують певні переживання людини. Натовп, шумовий
фон, темпоральні проблеми, технічні загрози, замкнений простір метро чи
задушливість громадського транспорту у часи пік, непередбаченість
вуличного

життя

від

випадкових

форс-мажорних

обставин

до

багатолюдних акцій, залежність від якості управління містом, конкуренції,
від працедавця, від курсу валют – далеко не повний список потенційно
конфліктогенних факторів мегаполісу. Закономірним наслідком подібних
явищ стають неврози великого міста, які здатні перетворитися у більш
глибинні, екзистенціальні проблеми.
Кожен городянин має певну домінанту в організації міського побуту,
комунікації із колом рідних та незнайомих людей, у ставленні до роботи,
дозвілля, споживання тощо. Ця ситуативна специфіка переживань буття-умісті не піддається повному опису, проте на рівні життєвої очевидності
існують типові екзистенціали буття-у-місті. «Стартовий» з них – турбота,
спричинена необхідністю постійного піклування про найбільш необхідне
для власного життєзабезпечення. Хоча, враховуючи піраміду потреб
А. Маслоу, можна сказати, що будь-які потреби людини у великому місті
можуть за певних умов ставати предметом особливої турботи. Потреба у
безпеці загострюється у криміногенних районах, потреба у групі
зіштовхується з ілюзією дружності у міських «тусовках», любов межує із
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глибинною самотністю, а самореалізація, не дивлячись на панораму
вибору, часто пов’язана з необхідністю заробляти гроші, ігноруючи
поклик. Турботливість сучасного городянина підсилюється інформаційною
атакою, зовнішнім нав’язуванням стереотипів життя. Напруга у боротьбі за
ласий шматок і місце під сонцем в атмосфері великого міста породжує
хронічний фон тривоги, призводить до зациклення на консьюмеризмі.
Емоційна залежність від купівлі товарів – особливий вид турботи, яка
продукує певну святковість у світовідчутті та викликає аналогію з
наркотичною залежністю.
Окремою проблемою мегаполісу є страхи великого міста, які
утворюють полігон для росту фобій та інших патологічних станів. Страх
запізнитися у справах через причину пробок на автошляхах, страх аварій,
страх втратити роботу, страх за власне помешкання, дискомфорт у тісняві
натовпу – це тільки деякі поширені страхи міста. Новаційними з них у
вітчизняних мегаполісах можна вважати, на жаль, страх перед міліцією та
ДАЇ, навіть боязнь потрапити під сосульку чи у зіпсований каналізаційний
люк, себто – страх перед недбалістю служб міста. Страхи підсилюються
навалою негативних новин, оточенням натовпу, метушнею та необхідністю
бути мобільним. Ще одним значним страхом міських жителів є страх за
дітей у мегаполісі, які можуть опинитися у форс-мажорних обставинах і
виявитися безпомічними. Очевидно, що наявність великих і малих загроз
по-особливому експлуатує людську уяву і може спричинити звичку до
катастрофічного мислення.
Ще одним з типових переживань людини великого міста є
відчуження – від роботи, від людей, від міста взагалі. Ретроспекція цієї
проблеми повертає до ідей Т. Гоббса, Й. В. Гете, Ж. Ж. Руссо, які
зазначили фатальну невідповідність між людиною і суспільством,
індивідом і державою, цілями та засобами їхнього досягнення, Гегель
увесь обʼєктивний світ сприймав як «відчужений дух» [83], а Л. Фейербах
бачив у відчуженні людської сутності екзистенціальну безвихідь, що
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призводить до релігійності [69], К. Маркс виводив тотальне відчуження з
капіталістичного

способу

виробництва

[211,

с. 93].

У

мегаполісі

сьогодення згадані «класичні» симптоми залишаються актуальними,
набуваючи нових форм. Одним з прикладів є феномен емоційного
вигорання. Дж. Фрейденберг, вводячи це поняття у науковий обіг у
1974 році, характеризував ним психічний стан людей «допоміжних»
професій (менеджери, лікарі, юристи, соціальні працівники, психіатри,
психологи, вчителі тощо), які більшу частину доби знаходяться у
людському загалі, інтенсивно спілкуються з клієнтами, пацієнтами та
згодом втрачають чутливість до людей й до себе [431]. Інколи адресати
впливу людей допоміжних процесів також переживають емоційне
вигорання, адже для них той, хто впливає, також є одним з багатьох
персонажів на конвеєрі міського життя. Звідси – небезпека тотальної
об’єктивації

великого

міста.

Поряд

з

емоційним

вигоранням

спостерігається тісно пов’язаний з ним феномен «працеголізму», який
В. Франкл влучно назвав професійною гіперінтенцією (зацикленістю на
роботі) та відзначив поширені з ним невроз вихідного дня та
екзистенціальну фрустрацію у тих, хто роботу перетворив у сенс життя
[332].
Самотність – наступний типовий екзистенціал буття-у-місті. Ми
маємо ґрунтовні філософські рефлексії щодо самотності в екзистенціальній
філософії, у філософії діалогу, у постмодерністському дискурсі та у
психології, проте самотність людини мегаполісу ще чекає актуальних
розробок. Адже почуття самотності серед мільйонів людей, самотність у
натовпі, серед чисельних спокус для розваги і можливостей духовного
розвитку є парадоксальною. Самотність не просто присутня у мегаполісах,
а має тенденцію розростання, як кількість освітлених вікон нічного міста,
що певним чином можна сприймати як індикатор ізольованості у
приватному житті. Екзистенціал самотності логічно витікає із зазначених
попередніх феноменів, адже турбота, страх та відчуження провокують у
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світосприйнятті людини недовіру до ближніх, звичку судити про оточення
поверхнево, не бажаючи вдивлятися у глибини чужої душі. Поверхневість
стимулює до нарощування комунікативних зв’язків, проте унеможливлює
справжнє екзистенціальне спілкування, яке потребує глибокої душевної
роботи на рівні «Я-Ти». Тому знайдення спорідненої душі стає у місті
інколи такою ж проблемою, як і знайдення спорідненої праці.
Необхідною компонентою повноцінного життя особистості є
відчуття ідентичності. У розумінні цього феномену приєднуємося до
тлумачення М. Гайдеггера, який використовує поняття «тожсамість» для
позначення Я (само-буття), тобто такого сущого, яке може сказати «Я».
Криза ідентичності як складова антропологічної кризи – прикмета нашої
епохи. Об’єктивація та відчуження, інтенсифікація робочого ритму життя
неухильно стирає риси індивідуальності, робить людину однією з багатьох.
У

системі

багатомільйонних

соціально-комунікативних

трансакцій

особистість нівелюється, втрачає власне «Я», поволі об’єктивується до
безликих соціальних ролей. При цьому може здаватися, що мегаполіси
начебто породжують нову людину – особистість з «глобальною»
ідентичністю,

поза

національними,

релігійними,

культурними

ідентичностями. Проте така ідентичність ілюзорна, хибна, бо не несе
екзистенціально зачеплених ознак. «У запустінні, де я загублений, мені
байдуже емпіричне пізнання моєї схожості з іншими, бо сутність мене
полягає в тому, що ніщо і ніколи не може замінити: почуття моєї
фундаментальної недостовірності розташовує мене у світі, де я залишаюся
йому стороннім, абсолютно стороннім» [29, с. 226].
Не знаходячи комфортних зон у місті, потрапляючи під гніт
маскультури, людина відсторонюється від міста взагалі та гальмує
духовно-душевний розвиток. Інколи виходом з-під пригніченості міста
стає процес усамітнення. Проте, якщо він не заповнений творчістю і
душевністю, усамітнення переростає у самотність чи ескапізм. Цей процес
здатний спричинити як екзистенціальний ривок, так і руйнацію
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особистості. «Екзистенціальний ескапізм несе в собі ресурс – можливість
вийти з соціально заданої колії та побачити Іншого як людину, а не як
соціальну функцію. Проте ... існує й інший потенціал – можливість вибору
шляху ескапізму, в якому Інший просто не існує. Екзистенціальний
ескапізм вказує на ту точку смислової біфуркації, яку проходить людина,
перш ніж вибере відмову від Іншого як такого та опиниться в ситуації
відторгнення світу і самого себе» [192, с. 309].
Звернемо увагу на такий екзистенціал буття-у-місті, як агресія. Її
нарощування прямо пов’язане з соціальними негараздами, складнощами
пересування

великим

містом,

досить

жорсткими

дисциплінарними

рамками роботи і дозвілля. У пострадянських мегаполісах, на відміну від
західних, атмосфера неприязні та пригніченості у міському натовпі більш
помітна. Мабуть, це спричинено не тільки соціально-економічною
нестабільністю, а й фактором низького розвитку вуличної культури.
Вуличні перформенси, вернісажі, свята хоча і відбуваються періодично у
містах Східної Європи, ще не стають значними культуротворчими
факторами міського дрейфу. Тому пересування містом зазвичай має суто
функціональний

характер,

далекий

від

процесів

споглядання

та

співпереживання культурних артефактів. Агресія часто-густо має захисний
характер як найбільш примітивна форма оборони у конкурентному
середовищі городян. Такі явища, як вуличне хамство, нецензурна лайка у
громадських місцях, звичка смітити на вулицях – історично складені
недоліки соціальної поведінки наших міських мешканців, які потребують,
звісно, корекції через виховання, освіту та певний правовий дискурс.
Однією з клінічних та екзистенціальних за своєю природою хвороб
нашого часу є депресія – загублення смаку життя, пригнічений стан душі,
переживання безрадісності та покинутості. У проекції депресії також
можна спостерігати явища аномії, ескапізму, суїцидальні настрої. Втрата
сенсу життя – основа деструктивних станів людини мегаполісу, яка
заплуталася у лабіринті життєвих проблем і не здатна самотужки знайти
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вихід з них. Феномен аномії, який у свій час обґрунтували Е. Дюркгейм
[128, с. 370] та Р. Мертон [218, с. 309] як хаотичний стан розгубленості,
апатії та здатності до асоціальних вчинків, набув неабиякого розмаху у
мегаполісах, особливо на пострадянському просторі. Витісняючи негативні
фактори буденності, людина здатна здійснити екзистенціальну втечу від
реалій життя, увійти в ескапізм. Поширення ескапізму навіть у
благополучних мегаполісах світу сьогодні частково пов’язане з розвитком
комп’ютерних технологій, віртуальних ігор, соціальних мереж, які здатні
увести від пересічних проблем у вимір ілюзорності, фентезі, уявної
«потойбічності». Окремо зупинимося на такому екзистенціалі буття-умісті, як воля до самогубства. Вона спричинена загальним пресінговим
характером великого міста й самотністю людини у критичному
переживанні. Відомо, що найбільший відсоток самогубців – серед
чоловіків і підлітків. І хоча в багатьох випадках причини трагічних вчинків
залишаються невідомими, можна зазначити деякі типові детермінанти
вкрай деструктивних станів відчаю й безвиході, підсилені мегаполісом.
Зокрема, для чоловіків катастрофічним може стати безробіття, для
підлітків – самотність, емоційна вразливість і незахищеність. Мости і
хмарочоси зазвичай стають жахливими декораціями суїцидів. «Головні
індикатори негативної духовності є самогубства та вбивства. Зростання
соціальної агресії та безвиході формують у мозку зони деструктивного
функціонування», що сприяє зниженню обміну речовин у тканинах,
провокує спазми сосудів і блокує раціо», – застерігають знавці філософії
здоров’я [24].
Як пов’язані між собою зазначені феномени деструктивних
переживань людини міста? На нашу думку, між ними існує причиннонаслідковий зв’язок. Представимо його через таку схему:
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Турбота. Страх
↓
Відчуження. Емоційне вигорання. Втрата ідентичності
↓
Самотність. Аномія. Ескапізм. Депресія
↓
Агресія
↓
Суїцидальність
Надмірна турботливість у мегаполісі межує із страхом загубити
життєві блага. Атмосфера натовпу і напружена праця призводять до
емоційного вигорання, відчуження, ескапізму та депресії. Не маючи змоги
самотужки подолати критичну ситуацію, людина впадає у компенсаторну
агресію, яка інколи направляється на саму себе. Отже, складовими
«матриці» руйнівних екзистенціальних станів людини мегаполісу є
турбота, страх, відчуження, емоційне вигорання, втрата ідентичності,
самотність, аномія, есканізм, депресія, агресія, суїцид.
У площині екзистенціального аналізу можливо винайти методи
корекції людської особистості. Використовуючи, зокрема, ідеї А. Ленгле
[456] про фундаментальні мотивації людини, у сферу свідомого можливо
перевести проблему ескапізму, депресію розтлумачити як когнітивну
реакцію «завмирання» у складних життєвих обставинах, разом із
пацієнтом усвідомити цей стан, активізувати волю і збудити мотивацію
заради подолання екзистенціального вакууму. Особливо корисним є метод
логотерапії В. Франкла, здатний відтворити в людині творче начало,
повернути сенс життя, подолати синдроми відчуження та емоційного
вигорання [331]. Зазначений причинно-наслідковий зв’язок деструктивних
екзистенціалів буття-у-місті надає додаткову раціональну терапевтичну
аргументацію суб’єкту переживань, який зможе зрозуміти необхідність
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перервати

«ланцюг»

руйнівних

екзистенціалів,

аби

знайти

смислоутворюючі модуси життя, повернутися до всебічної реалізації
власного потенціалу.
Повсякденність мегаполісу являє собою постійне перетікання
індивідуального життя у суспільне й навпаки. Оскільки суспільне життя в
сучасному місті зазвичай має сталі «сцени», «арени» і стає доступним
мільйонам городян через ЗМІ як частина екранної культури, можна
говорити

про

перманентну

публічність

суспільного

дискурсу.

Індивідуальне життя людини мегаполісу певним чином протистоїть
публічному, але водночас є його ментальним дзеркалом. Докладніше
роздивимося це через контроверзу приватне-публічне.
Приватне і публічне
Велике місто – великі можливості. Городяни можуть широко
використовувати простір міста, а можуть вибрати шлях відсторонення від
нього у власній квартирі чи офісі. Мешканець мегаполісу пересувається
містом, залишаючись екзистенціально самотнім у натовпі чи свідомо
стаючи частиною спільноти. При цьому людина зазвичай зберігає певний
особистий простір принаймні у власній душі, хоча інколи публічний
дискурс також «приватизується», стає особистісним, що ми покажемо
нижче. Водночас приватне життя через сучасні засоби комунікації може
виноситися назовні, ставати публічним надбанням. Як перевертання
приватного і публічного впливають на сутність людини та змінюють
буття-у-місті? Відповідь на це питання досить актуальна з урахуванням
того, що саме людина міста виступає головним соціальним актором
сьогодення, її світосприйняття та побудова світогляду мають макровплив
на суспільство в цілому.
Тема приватного і публічного є сталою для юриспруденції, де дані
поняття висвітлюються як правові категорії. Проте ми вбачаємо в них
екзистенціальні феномени, які стосуються трансформацій сутнісних рис
людини і потребують інтегрованого наукового підходу. Як справедливо
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зазначає

Ю. В. Шкодунова,

«публічне

і

приватне

являють

собою

специфічне відображення картини оточуючого світу, контури його
суспільних структур та соціальної культури» [380, с. 5]. Доповнимо цю
думку поглядом на взаємодію приватного і публічного як творення
простору буття, переживання людиною свого місця у місті, зрештою –
винайдення життєвого сенсу.
У філософській традиції приватне та публічне здавна поставало як
дихотомія.
розведення

Платонізм,

кантіанство,

індивідуальних

та

марксизм

суспільних

тлумачили
інтересів:

її

через

особистісне

підкоряється або загальним принципам життя (ідеї світової справедливості,
категоричному імперативу), або диктату спільноти, «правлячому класу». У
ніцшеанстві, фрейдизмі, розмислах М. Гайдеггера приватне і публічне
постають як контроверза людської індивідуальності і натовпу, особистості
та безособистісного існування людей маси (das Man). Взаємодію
приватного та публічного у межах суспільного дискурсу висвітлювали у
своїх працях Г. Арендт, Р. Барт, Ю. Габермас, М. Маклюен, Й. Фінк,
А. Янг.

Зокрема

Г. Аренд

вбачала

ідеал

публічності

у

моделі

давньогрецького полісу, демократичних інституцій на кшталт грецької
Агори

чи

громадським

римського

Форуму,

волевиявленням.

пов’язаних
На

зі

противагу

свободою

людини,

цьому,

приватне

розглядається як «домашнє» існування, апріорі засноване на громадській
пасивності, нерівності та несвободі [18].
Про «падіння публічної людини» й загальну кризу публічного в
сучасному

західному

суспільстві

розмірковував

Ричард

Сеннет,

аналізуючи комунікацію у великих містах. Він фіксує дисбаланс між
сферами публічного і приватного та зазначає, що люди мегаполісу стають
занадто егоїстичними і прагматичними, оцінюючи усе з позицій власної
користі, втрачаючи почуття громадянства й відповідальності за суспільні
справи [269]. Дослідник дорікає людям великих міст щодо їхнього
нарцисизму, надмірної зайнятості собою і закликає долати страх перед
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безликістю маси, активно відстоювати суспільні інтереси. Підкреслюючи
гіпертрофію самості, культ інтимності у мегаполісі, Сеннет тим не менш
вірить, що «місто ... може стати форумом, де відбувається справжнє
спілкування та єднання людей без того, аби надмірно зближуватися на
особистісному рівні» [269, с. 311]. Можна посперечатися з думкою
Сеннета про громадську пасивність європейців, зважаючи на перманентні
хвилі пасіонарності майже в усіх великих містах Європи. Також здається
спірною теза вченого про те, що міська інфраструктура (транспорт,
гіпермаркети, ринки уніфікованих товарів масового вжитку) «вбиває»
публічний простір, зменшує бажання людей спілкуватися один з одним.
Нам здається, що інколи масові місця потенційно сприяють розширенню
комунікації: у сучасних ТЦ передбачаються локації для творчості,
спортивних ігор, перформенсів, загального кіноогляду тощо. Проте
нарощування приватності у місті через збільшення індивідуалізму зазначав
і Жан Бодрійяр. Він вважав, що у великому місті людина сумлінно плекає
свою «екологічну нішу, де кожна річ повинна зберігати притаманний їй
декор»; мешканець мегаполісу схожий на «астронавта у своїй капсулі», бо
«зводить домашній універсум у космічний ступінь...», який у свою чергу
виявляється «гіперреальністю симуляції» [52, с. 131]. Дійсно, деякі люди
культивують приватний простір, бо, можливо, тільки там здатні бути самі
собою поза соціальними масками. Небезпека, мабуть, криється у
надмірності приватного, що виражається у переважній відчуженості від
публічного дискурсу. Про це ж писали у свій час Уолтер Ліпман у праці
«Публіка-фантом» [191] та Джон Дьюї в дослідженні «Публіка та її
проблеми» [126], досить песимістично оцінюючи публічний запал городян,
далеких, на їхню думку, від почуття суспільної відповідальності.
Ролан Барт розглядав зв’язок приватного і публічного (у контексті
аналізу фотомистецтва) як одну із сутностей людського життя. Ним
зазначено, що «сфера приватного (le prive) є благом, ... умовою
внутрішнього існування», а демаркація між приватним і публічним полягає
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у «бажанні висловити внутрішнє, не видаючи при цьому свого інтимного»
[28, с. 31–32]. Себто автор натякає на певну етичну межу відкритості,
фіксує переживання приватності-інтимності як чогось дуже глибинного й
особливо цінного. М. Маклюен, торкаючись проблем приватного і
публічного у мегаполісі, виводить таку ознаку доби техногенної
цивілізації, як максимальне «розширення людини». Йдеться про «тіло, ...
почуття, нерви і свідомість», які долають рамки приватності окремої істоти
і наче вириваються назовні через ЗМІ. Цей процес автор парадоксально
називає «вибухом всередину», маючи на увазі глибинну трансформацію
людини як споживача інформації, наявність ризиків приватності. Адже,
максимально «поширюючись» у просторі, людина починає «відчувати»
кожен предмет як «частину власного тіла» [205, с. 464]. Ю. Габермас,
міркуючи про приватне і публічне (die Offentlichkeit), зосереджує увагу на
специфічних станах людини, її психічних і поведінкових особливостях:
«активна у приватному житті людина може бути енергійною і у суспільній
діяльності, а та, що занурилася у приватне життя спустошеною,
втомленою, морально розбитою, стає нездатною повноцінно реалізувати
потребу у спілкуванні, свободі та ініціативі. Провину за це вона кладе на
суспільство і державу» [344, с. 289]. Ця думка підводить нас до визнання
особистісних детермінант суспільного вибору, вказує на відповідальність
особистості за мікровимір життя та за свої громадські кроки у публічному
дискурсі.
Як свідчать дослідження згаданих вчених, проблема приватного і
публічного розглядалася зазвичай як дихотомія, де вочевидь існує
нарощування приватності та індивідуалізму у збиток загальносуспільним
інтересам. Ми бачимо переважно соціально-філософську спрямованість
підходів до цієї теми та брак філософсько-антропологічного ракурсу. Тож
розглянемо взаємодію приватного і публічного в мегаполісі з урахуванням
цілісності людської природи, триєдності душі, тіла і духу людини. У якості
ще

одного

методологічного

інструменту

звернемося

до

проекту
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метаантропології Н. Хамітова – вчення про три виміри буття (буденне,
граничне, позаграничне) [352].
Є сенс уточнити значення понять приватного і публічного у
філософсько-антропологічному контексті. Зазвичай приватне тлумачиться
як сфера домашнього, сімейного, об’єктивованого у матеріальному
просторі: «приватність – сфера сімейної життєдіяльності, ізольована від
платної роботи та політичної активності» [60]; поняття «приватне»
перевершує соціально-територіальні чинники, хоча слово «територія»
цілком коректно використовувати у метафоричному сенсі. Позначимо ним
увесь простір думок, настроїв, переживань людини, що народжується в
душі, підживлюється духовно та експлікується певним чином тілесно. Це –
не тільки дім, квартира, вузьке коло рідних і друзів, а й внутрішній світ
думок, мрій, намірів, тілесних і духовних практик, які людина прагне не
оголошувати. Це – дещо суб’єктивно сакральне, дороге або навпаки –
ганебне, приховане від сторонніх очей. У комунікативному вимірі
приватне передбачає авторефлексію, внутрішній діалог або сповідь перед
довіреним лицем. Зазначимо, що «довіреним лицем» може стати й «папір»,
художня вербалізація, творча сублімація сокровенного, яка у свою чергу
переходить межу приватності, коли перетворюється в артефакт. Проте у
своїх витоках приватне (privatе) – це життєвий досвід для «внутрішнього
користування», територія недоторканості.
Публічне у соціально-філософському контексті будемо тлумачити як
такий простір буття, де відбувається об’єднання людей навколо загальної
ідеї, події, видовища чи діяльності. Якщо ідея, що зібрала людей, має
суспільну значущість, можна говорити про дискурс громадянського
суспільства; учасники виступають як однодумці, сподвижники. У разі
об’єднання навколо видовища учасники стають глядачами, публікою. І в
тому і в іншому разі йдеться про свідоме рішення людини приєднатися до
загалу. Себто, публічне (public) – це досвід колективної взаємодії, відкрита
загальна територія. У комунікативному вимірі публічне являє собою
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полілог – широку масову комунікацію. Якщо йдеться про публіку у якості
глядача, можна і тут фіксувати полілог, адже люди, об’єднані
співпереживанням, певним чином реагують на центральну подію. Окрім
того,

публічність,

як

правило,

містить

очне

взаємоспоглядання

комунікантів. Проте в наш час домінуючу позицію чим дедалі займає
віртуальний публічний простір: соціальні мережі творять усе більше
спільнот

за

різнобічними

інтересами,

забезпечуючи

цілодобову

комунікацію і перспективу виходу у реальне життя. Недарма у наукову
лексику входить метафора «глобального села», в якому вже ніхто не може
залишитися повністю автономним, оскільки включений у віртуальний
мега-полілог [205, с. 464]. Тож розглянемо, які саме трансформації
приватного і публічного демонструє мегаполіс.
Вочевидь в умовах мегаполісу однією з проблем є недостатня
захищеність приватного. Страх втрати приватного коливається від тривоги
щодо приватної власності до відчуття незахищеності приватної інформації.
Певний рівень злочинності у великих містах закономірно викликає
безпосередню тривогу за своє майно. Звідси – розповсюдження засобів
захисту квартир і будинків, що інколи робить помешкання схожими на
в’язниці з решітками. Зона затишку і безпеки таким чином перетворюється
на зону клопоту про затишок і безпеку. На буденному рівні цей підхід
абсолютизується,

виявляючи

недовіру

до

ближнього

та

бажання

максимальної автономії. Страх втрати приватності поширюється на
корпоративні структури, особливо в умовах пострадянських мегаполісів,
де періодично здійснюються рейдерські атаки задля перерозподілу
територій і власності. Окрім цього, системи консʼюмеризму та бюрократії
передбачають чисельні регістрації із вказівкою персональних даних, що, у
свою чергу, викликає подальшу навалу спама за номерами телефонів і
поштовими адресами людей, нарощує відчуття небезпеки. Можливо,
явище дезурбанізації, прагнення облаштувати помешкання поза містом
спричинено зокрема бажанням позбавитися великих тривог великого міста.
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Окремо скажемо про тілесну приватність у мегаполісі. Атмосфера
натовпу, вимушене порушення людьми інтимної зони одне одного у
місцях масового накопичення породжують маски непорушності, а то й
байдужість,

відчуження

та

агресію

як

компенсаторні

реакції

на

спричинений дискомфорт. Звичка бульварної преси зазирати у спальні та
брудну білизну людей, загальнодоступність порнографії, експлуатація
тілесності у маскультурі остаточно знімають табу з інтимних зон життя.
Приватна територія тіла таким чином також стає предметом перманентної
тривоги у мегаполісі, об’єктом зовнішньої експансії.
Сфера душевного – сердечні переживання, емоції, співчуття, любов і
ненависть, страх, наснага тощо – також опиняється під навалою зовнішньої
інформації, маніпулятивного спаму, що б’є по найбільш прихованим
струнам душі. Новини будуються переважно навколо шокуючих подій, а
суспільно значущі програми у жанрі шоу будуються на фабулі конфліктів,
лайок, скандалів. Досить специфічно презентується приватність в Інтернеткомунікації. Можливість анонімної сповіді, репрезентації приватного у
безмежний віртуальний простір наче дозволяють людині ділитися
сокровенним та зустрічати порозуміння, проте сучасний мешканець
мегаполісу може стати «Інтерменом», який у разі інтернет-залежності
продукує лише симулякри почуттів; комунікативні інтенції залишаються
неповноцінними, якщо обмежуються віртуальним квазі-спілкуванням.
При цьому сучасні комунікативні пристрої дозволяють людині
залишатися наодинці в оточенні натовпу: електронні книжки, планшети,
плейєри,

мобільні

телефони

наче

окреслюють

коло

приватності

користувачів в офісах, транспорті, на вулицях міста. Можна спостерігати
багато людей, які за допомогою навушників відгороджуються від
оточуючого світу, заглиблюються у своє аудіювання; решта напрацювала
здатність читати тексти за будь-якого зовнішнього оточення. Зазначимо
також парадокс активізації приватної переписки чи розмов, обміну
мобільними повідомленнями саме за умови накопичення містян у
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громадських місцях. Очевидно, що це спричинено бажанням захиститися
від мега-присутності чужих людей. Ще однією інновацією городян є
звичка тотальної фото-відео- фіксації образів і подій міста. Це виявляє
парадоксальне бажання скоріш отримати копію чогось значного замість
того, щоб пережити його «тут і зараз» у повноті буття. Водночас це
свідчить про вміння сучасної людини здійснювати стрімку оптичну
селекцію,

зосереджуючись

на

вибіркових

предметах

уваги,

відмежовуючись від навали візуальних подразників.
Отже, якщо у нещодавньому минулому люди міста досить активно
розглядали одне одного і спілкувалися у спільноті, пересуваючись містом,
сьогодні можемо констатувати феномени публічної приватності в
мегаполісі та розвиток візуальної (або оптичної) зневаги у сприйнятті міста
його мешканцями.
Духовний вимір приватного часто характеризується переживанням
відчуження та недовіри до ближнього. На це також впливає інформаційний
простір з його баналізацією брехні. Людина, шукаючи сенс буття і своє
місце у світі, має робити неабиякі зусилля у пошуках істини чи
правдоподібності в оцінці подій навколишнього світу. Очевидно, це
потребує інноваційних інтелектуальних зусиль та критичного мислення.
Не менш гостро постає у місті і проблема самоідентифікації, яка в ідеалі
творить стрижень приватного життя. Пошук ідентичності у мегаполісі
ускладнюється загальним режимом уніфікації, високим темпоритмом
повсякдення, емоційним випалюванням, що декреатизує людей. Тож
можна говорити про перманентну кризу приватності у мегаполісі, коли
приватність опиняється перед загрозами різного роду. Проте і в умовах
великого міста людина здатна зберігати недоторканість тієї частини
внутрішнього світу, яка пов’язана із самими дорогими подіями, персонами,
переживаннями, що мають екзистенційну глибину й історичність в
біографії особистості. Це – сфера внутрішньої суб’єктивної сакральності,
підкріплена ментальною мапою міста, де «наносяться» зони особливого
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значення, зумовлені знаковими подіями. Дійсно, у кожного є щось святе,
приховане, не видиме іншими: особистісна міфологія, завітна мрія,
улюблена тема роздумів тощо. Мабуть, такого роду приватність – це
єдиний простір свободи від зовнішнього втручання. Наявність цього –
ознака людяності людини, її здатності до рефлексії, відчуття самості.
Отже, ми зафіксували кризу приватності, тривогу за приватне та феномен
публічної приватності.
Звернемося до специфіки публічного у місті. Мегаполіс об’єднує
численні спільноти людей, конвенційні та випадкові (ситуативні). Міські
перехожі у якості зівак чи свідків можуть створити спонтанну публіку, яка
спостерігає перформенси: від вуличного конфлікту – до публічних акцій,
свят, карнавалів, демонстрацій, протестних рухів. Потрапляння у такі
спільноти можуть бути свідомим вибором людини, яка подолала інерцію
буденного життя та бажає самореалізації, а може ставати спонтанною дією.
І в конвенційних, і в ситуативних спільнотах вочевидь ми можемо
спостерігати поведінкові ознаки людей натовпу: ефекти зараження,
прагнення руху, ритму, щільності тощо. Задля оформлення дискурсу
публічності необхідно мати об’єднуючий інформаційний привід, який
розгортає полілог учасників. Такими приводами зазвичай стають ситуації
тривоги, небезпеки, розваги, сенсації – будь-що за рамками буденності.
При подібних інфоприводах з конвенційних спільнот у публіку можуть
перетворюватися групи перехожих, пасажирів, покупців, пацієнтів,
відвідувачів тощо. Велике місто має безліч потенційних чинників цього
процесу.
Оглянемо інноваційні прояви публічності у великому місті, пов’язані
з

розвитком

сучасних

телекомунікаційних

засобів

зв’язку

та

комунікативних технологій. Більш докладно розглянемо зазначений вище
феномен «розумного натовпу», що утворюється, зокрема, навколо флешмобів (flash — «спалах», mob — «натовп») [476]. Коли згуртовані згідно
попереднім сітьовим домовленостям виконавці флеш-мобу збираються на
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дійство, спостерігається ефект «подвійної публіки»: учасники флеш-мобу
об’єднані у свій публічний дискурс, а спостерігачі – у свій. Це викликає
аналогію з театральним дискурсом, де існують сценічна фабула, актори та
глядачі. Унікальність «акторів» флеш-мобу – в їхній майже анонімності
один для одного та у здатності максимального узгодження дій. Відомо, що
ідеологія флеш-мобу притримується девізу: «флеш-моб поза релігією, поза
політикою, поза економікою». Відповідно ми бачимо у цьому прояві не
тільки соціально-культурологічний артефакт, але й екзистенційний
феномен: у бутті людини визріває готовність до протесту проти
дисциплінарного пресінгу міста, його соціальних ярликів, заданості та
інерційності життя через створення свого театрально-дисциплінарного
простору.
Ще один різновид організованого натовпу, який метафорично можна
назвати «нерозумним», – т. зв. кримінальний карнавал, шоппінг-бунт
(shopping-riot),

масові

порушення

порядку,

які

супроводжуються

насильством, розбоєм, розбиттям вітрин, підпалюванням будівель, машин
тощо. Природа цього явища також має екзистенційний підтекст, а саме –
втому певних верств населення від нудьги і неблагополуччя великого
міста. Отримання сильних почуттів через ризик аж до загрози життю –
садомазохістське задоволення містян, які не знайшли свого місця у місті й
бунтують проти мегаполісу, особливо проти атрибутів його багатства.
Британський аналітик Девід Гудхарт недарма називає цей різновид дій
натовпу «заколотом насолоди», що відбувається виключно у мегаполісах
[288]. Учасники його – переважно молоді люди, зазвичай маргінали, які
мають змогу не працювати завдяки соціальним виплатам, що забезпечують
прожитковий мінімум. Відповідно нудьга, надлишок вітальної енергії,
компенсаторна агресія, бажання розваги і гри на грані фолу, а також
проблеми з конструюванням вільного часу стають екзистенціальними
детермінантами вибуху емоцій. Зрозуміло, що сублімуючи агресію через
руйнацію, учасники shopping-riot тим самим створюють граничні ситуації
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для себе і для мирних мешканців, що викликає у бунтівників додаткове
задоволення, кураж. Цікаво, що жодній владі мегаполісу поки що не
вдалося остаточно поставити під контроль такий вираз «публічності».
Наступним різновидом «розумного натовпу» є спільнота, об’єднана
політичними ідеями у т. зв. «мирний заколот». Зазвичай це пов’язують з
технологіями підбурювання населення задля зміни правлячих режимів у
форматі кольорових революцій [460]. Мережева самоорганізація з 2000-х
років дозволяє мільйонам людей об’єднуватися у віртуальні спільноти
однодумців, а після того – реалізувати свою єдність у реальному
публічному дискурсі. Навряд чи таку теорію можна вважати бездоганною,
бо, на наш погляд, витоки збурень не тільки технологічні. Багато людей
вимушено беруться до спротиву внаслідок критичних умов життя, що втім
не виключає управління цими процесами. Не зупиняючись на соціальнополітичних варіаціях проблеми, зазначимо її екзистенціальну специфіку,
актуальну для теми даної статті. Приходить час, і звичне буття великих мас
людей у мегаполісах, а інколи й у всій країні різко надломлюється через
сукупність неймовірно сильних настроїв і почуттів. Наприклад, виходячи з
досвіду українського Євромайдану, можна стверджувати, що майже кожен
мешканець Києва прийняв близько до серця події на центральній площі
міста та навколо. Боротьба ідей, поглядів та, на жаль, військове
протистояння, реальна загроза розростання конфлікту перекидають
мешканців міста у якісно новий вимір буття, у буття на межі. Медійна
інформація про революцію домінує над усім іншим, що здавалося
важливим ще вчора. У таких умовах багато хто робить категоричний вибір
на користь тих чи інших сил, категорично проводячи демаркацію «своїх» і
«чужих». Навіть не приймаючи безпосередньої участі

у подіях,

залишаючись вдома перед телевізорами і моніторами, люди глибоко
переживають події, вимушено передивляються власне життя та змінюють
ціннісні пріоритети. Так публічний дискурс входить у внутрішній світ
людини, перетворюється у «приватну» справу.
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Повсякденний публічний дискурс міста реалізується через публічний
простір: парки, сквери, ринки, площі, ТЦ, культурні заклади. Лікарні,
школи, офіси, казарми – будь-які приміщення, де збирається людський
загал, також можуть ставати публічним простором за умови інфоприводу і
розгортання полілогу. На відміну від приватності, в якій вибудовується
авторефлексія людини та її самість, публічність народжує відчуття
людської єдності, за якої індивідуалізм «Я» замінюється на колективізм
«Ми». Повноцінність публічності втілюється в одночасному збереженні
самості та вмінні брати участь у широкій комунікації, вмикатися у
співпереживання, у співтворчість. Отже, публічність мегаполісу означена
широкою пропозицією публічного простору, наявністю ситуативної та
конвенційної публічності, відрізняється феноменом переходу публічності у
приватність. Провідна комунікативна форма публічності – полілог;
інноваційні форми публічності на кшталт «розумного натовпу» можуть
мати мега-вплив на життя мегаполісу або й на долю країн.
Отже, саме у мегаполісі в епоху стрімкого розвитку сучасних засобів
комунікації з’являються умови для широкої комунікації у публічному
дискурсі, для функціонування «розумного натовпу». Напевно, для
ефективного розгортання такого дискурсу мешканець мегаполісу повинен
долати буденну приватність з її відчуженням, самотністю чи егоїзмом,
вміти сполучати автономію внутрішнього світу при свідомій публічній
співдії.
Екзистенціал комфорту
Міське середовище дедалі стає провідним місцем помешкання
сучасних людей. Не дивлячись на безліч незручностей міста, екологічні,
транспортні проблеми, тісняву та різнобічну небезпеку, людина має
здатність вживатися у місто та знаходити зони комфорту в ньому. Хоча
бажання комфорту є одним з природних людських прагнень, цей феномен
ще не отримав гідної філософської рефлексії. На перший погляд може
здатися, що поняття комфорту пов’язане суто з аспектами споживання
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матеріальних благ, з благоустроєм. Проте розхожою метафорою є вираз
«душевний комфорт», а він може бути відсутнім навіть за умови високого
матеріального

статку

чи,

навпаки,

людина,

мало

вибаглива

до

матеріальних зручностей, здатна перебувати у душевному комфорті з
інших причин. Є сенс говорити і про комфорт у духовному вимірі, який
може

характеризуватися

свободою

творчості,

свободою

пізнання,

свободою слова тощо. Отже, очевидно, що поняття комфорту стосується
усієї триєдиної структури людини: тіла, душі і духу. Тому цілком
доречним у вивченні заявленого феномену є філософсько-антропологічний
підхід. Оскільки стан комфорту поширюється на усю структуру людини і
виявляється через переживання певних життєвих модусів, можна говорити
про екзистенціальний характер комфорту, про комфорт як екзистенціал.
Велике місто пропонує безліч пропозицій для самореалізації кожного
мешканця. Як використати їх задля досягнення комфорту? Від чого
залежить почуття комфорту в урбаністичному способі життя? Чи можна
вважати стан комфорту ідеалом буття-у-місті? Що детермінує типові
ситуації дис-комфорту в мегаполісі, як вони долаються на шляху
особистісного розвитку городян? На наш погляд, у пошуках теоретичних
засад розробки проблеми буде коректним звернутися до понять,
споріднених комфорту: гармонії, задоволення, радості буття, а якщо
визначати ідею через заперечення, це буде відсутність стресу, страху,
тривоги, невизначеності. Поняття комфорту може дещо корелювати і з
поняттям щастя, хоча воно вочевидь виходить за межі повсякденного
досвіду і певним чином порушує екзистенціальний баланс. Тому
коректніше використати аналогії з відчуттям порядку, осмисленості буття,
душевного спокою. Очевидно, що комфорт, як і сходні з ним переживання,
не може бути сталим, проте прагнення сталого комфорту – один з
екзистенціальних рушіїв буття людини міста. Назвемо це волею до
комфорту.
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Звернемося до етимології слова «комфорт». У нашу мову воно
прийшло з англійської «comfort», що, у свою чергу, унаслідувало давньофранцузький

варіант

«confort»,

який

походить

від

латинського

«confortare» – букв. зміцнювати, підсилювати, підтримувати. Згодом до
цих визначень додалися значення затишку та спокою [267, с. 411]. Себто,
етимологія поняття має екзистенціальний підтекст і не апелює у напряму
до уречевленого світу. Стани впевненості і спокою викликають також
асоціації з почуттями гармонії і безпеки. Пригадаймо, що ідеї рівноваги та
гармонії були характерні ще для античного бачення душевних та тілесних
принад людини і суспільства, Всесвіту взагалі. Витоки філософського
осмислення гармонійного стану знаходимо у принципі метріопатії
(μετριοπάθεια), висунутому у давньогрецькій етиці Демокритом та
Епікуром. У Аристотеля ця ідея розгорнута як моральна категорія
помірності, розумна поведінка, золота середина між крайнощами, тілеснодушевний баланс у відсутності страждання та перенапруги [362].
Зазначимо, що метріопатія у свою чергу протистоїть апатії, і це позбавляє
хибних думок щодо метріопатії як ознак бездіяльності чи байдужості до
життя. Навпаки, внутрішній баланс і певна узгодженість людини зі світом
здавна вважалися базовими станами для особистісного розвитку та
цілеполягання. Це добре демонструють психологічні теорії та практики
тілесно-орієнтованої терапії, гештальт-терапії, психосоматичної медицини
тощо. Не зайве пригадати східні вчення, як-то йога або фен-шуй, які
декларують принцип гармонії у якості основи світопорядку.
Розгляд комфорту як аналогу тілесно-душевної гармонії відсилає нас
до міркувань Г. Лейбніца, який у рамках монадології декларував принцип
співмірності частин, гармонії душі і тіла як апріорі встановленого Богом
закону. Адже і тіло, і душа, за думкою філософа, «є виразом одного й того
ж універсуму» [181, с. 413]. Схоласти від Боеція до Фоми Аквинського
вбачали таку єдність душі і тіла, в якій одне одного животворить, а Гегель
казав про це буквально: «Дух втілює себе у тілі» [84, с. 176]. Міркування
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про тілесність зустрічаємо у ніцшеанстві. «Я не слідую вашим шляхом,
тих, хто зневажає тіло! Для мене ви не міст, що веде до надлюдини!» –
вигукував автор «Заратустри» [233, с. 31]. Модель зовнішнього і
внутрішнього у просторі людської тілесності постулював І. Кант у
«Метафізиці моралі», а Л. Фейєрбах вперше вписав феномен тіла у саму
сутність людини, єдність духу і тіла розглядалася як основа фізичного й
морального

здоров’я.

Згідно

з

феноменологічним

підходом

тіло

інтерпретується як пасивне начало (Е. Гуссерль) або як універсум
(М. Мерло-Понті), як вихідна інстанція осягнення світу: «...організація
нашого тіла є вирішальним моментом у генезисі об’єктивного світу, у
конструюванні об’єкту» [217, с. 106]. Для Мерло-Понті тіло у світі є
аналогом серця в людському організмі, а «тілесна схема» розуміється як
засіб самоусвідомлення в інтерсенсорному полі просторово-часових
координат [217, с. 142]. Постмодерністи звернули увагу на тісний
взаємозв’язок соціальних та тілесних практик, на біопсихічні, сексуальні,
тактильні форми репрезентації тіла. За М. Фуко, тілесність є інтегральною
характеристикою

екзистенціального

досвіду

людини,

сукупністю

природних, соціальних та культурних якостей, предметом взаємодії
внутрішнього і зовнішнього просторів. У вивченні меж тіла увага вченого
зосереджується зокрема на дисциплінарному просторі, варіанти якого
широко представлені саме у мегаполісі: школи, казарми, в’язниці, лікарні
тощо.
Важливим вкладом у характеристику сучасного образу життя
великого міста мають також розмисли Фуко про екзистенціал небезпеки,
який займає провідне місце у відчутті людиною міського «організму»
[339]. Отже, у філософській традиції маємо ідею безперечної єдності і
взаємовпливу душевного, духовного й тілесного, реабілітацію тілесності у
якості екзистенціальної складової буття людини, обґрунтування залежності
екзистенціальних станів людини від простору міста. Користуючись цим
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методологічним надбанням, звернемося безпосередньо до буття людини у
мегаполісі, в якому можливі як дискомфорт, так і комфорт.
Дослідження феномену комфорту вимагає розгляду повсякденного
досвіду тілесного, душевного й духовного. Людська тілесність зустрічає
низку випробувань у місті, які ми зазначали вище: оточення натовпу,
тіснява, надмірна фізична близькість у юрбі, проблеми пересування містом
у зв’язку з порушеннями трафіку, повна залежність від транспортних
артерій мегаполісу, валеологічні проблеми тощо. На перший погляд, ці
проблеми повною мірою не усвідомлюються людиною міста, проте, діючи
на тілесність, вони викликають неабиякі переживання. Їх як категорію
людської сутності й «клітинку» структури свідомості виводив ще
Л. С. Виготський, досліджуючи тілесно-духовну єдність у соціальному
середовищі та в екзистенціальному просторі особистості. «Переживання
первинне, це ... шматок особистісного життя індивіду у плоті і крові його,
специфічне виявлення його індивідуального життя. Переживанням у більш
вузькому смислі слова воно стає по мірі того, як індивід стає особистістю і
його переживання отримують особистісний характер» [80, с. 99].
Сенсорний надлишок великого міста, оптична неохопленість меж,
мозаїчна структура мегаполісу в суміші кольорів, текстів і знаків спонукає
людину до вироблення особливого «ковзного» погляду на світ. Місто
сприймається як колаж, що підлягає багаточасовому розгляданню. Це стає
невід’ємною складовою міського структурування часу як у статичному
вимірі тілесності, так і в рухливому. Прикладом першого може бути
багаточасове сидіння у кав’ярнях або скверах із спостереженням оточення.
Прикладом іншого – фланерство, блукання вулицями міста, обмірковане
заздалегідь чи інтуїтивне – куди очі дивляться. Різновидом споглядання і
фланерства можна вважати сучасний шопінг, детермінований вдалими
торговельними маніпуляціями та спрагою споживання, що всіляко
підігрівається у ЗМІ. Можна помітити, що існує ще одна стратегія міського
життя – візуальне ігнорування міста при повному зануренні в себе.
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Подібний типаж міського мешканця здається дивакуватим, хоча й
насправді така манера «комунікації» з містом скоріш невротичне
виключення, приклад максимальної інтровертованості. Подібне ми можемо
спостерігати у разі хронічної втоми, емоційного випалювання суб’єктів
міських міграцій, які недарма отримали узагальнені назви на зразок
«офісного планктону». Себто автоматизація життя мегаполісу здатна
призвести до автоматизації індивідів, втрати ідентичності, втрати свіжого
погляду на місто.
Говорячи про виклики мегаполісу, ми визначали низку й інших
міських феноменів, які чинять пресінговий вплив на людську сенсоріку:
візуальне сприйняття, слух, тактильну модальність, відчуття смаку і нюх.
У цій сфері добре видно, як нестача або надлишок пропозицій руйнують ту
саму тілесність, для задоволення якої вони начебто створені. Надмірна
візуальна атака мегаполіса може перетворити людину мегаполісу у
пасивного споживача картинок; екзистенціал споглядання у такому разі
стає розвагою або порожнім гаянням часу життя. Проте недолік візуальних
вражень, наприклад, у промзонах мегаполісів, провокує екзистенціали
нудьги та агресії. Нестача засобів для задоволення біологічних потреб
опускає людину на соціальне дно, вводить у стани екзистенціальної
фрустрації або повної деградації особистості. У свою чергу культивування
біологічних потреб, пошук нових й нових чуттєвих задоволень, їхній
надлишок призводять до того, що отримало сьогодні назву гедоністичної
гіперфагії

–

ненажерливості,

перенасиченості

у

буквальному

та

переносному значеннях. Оскільки дедалі усе більше городян виробляють
певну пластичність у цих умовах, в урбаністичних дослідженнях
поширюється метафора «хореографія міста» – динамічний зв’язок
регулятивних правил та спонтанних дій, що мають свою чітку просторову
організацію [74, с. 48]. Окрім тілесного комфорту, духовно розвинена
людина прагне відчувати загальну гармонію буття, що апелює до сфери
душевного й духовного.
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Душевність людини великого міста повʼязана перш за все з її
мікросвітом – окремими місцями у місті і колом близьких людей. Власна
квартира, дім, двір, район маркують «свої» та «чужі» зони мегаполіса За
умови теплих сімейних та дружніх стосунків людина міста завжди знайде
куточок для душі, для обміну сердечними почуттями, мріями, чимось
заповітним, створить душевний комфорт. Є поняття задушевної розмови,
задушевної компанії. Очевидно, що душевність розгортається через
екзистенцію любові і можливості довіри, відкритості та сповідальності.
Умови мегаполісу та прийнятний рівень життя дозволяють багатьом
людям створити комфортний затишок у власному помешканні, а при
наявності місцевого самоврядування – загальну затишну атмосферу
довкілля, дому, двору. Естетика дизайну, ландшафту зазвичай формують
атмосферу душевності. Проте основну роль в її розвитку грає комунікація.
Комунікація як безпосереднє виявлення екзистенції людини потребує кола
однодумців, де можна спочити від конвенційних соціальних ролей та бути
самими собою. Проте, знаходячи свою зону комфорту, деякі люди
звужують пізнання міста до неї, виробляють провінційний чи навіть
сільський

стиль

міського

багатство

мегаполісу.

життя,

Тому

ігноруючи

душевність

пізнавально-культурне

без

духовних

прагнень

екзистенціально обмежує людину.
Мегаполіс надає широкі можливості для душевної комунікації поза
межами власних помешкань городян. Зокрема, давньою традицією великих
міст є літературні, мистецькі кафе, кафе-filo, де поєднуються на зразок
античних симпосій задоволення від їжі та напоїв із задоволенням від
розумної бесіди, що душевно й духовно об’єднує, збагачує присутніх. У
пострадянських

мегаполісах

останніми

десятиріччями

також

поширюються кав’ярні, які перестають бути суто закладами громадського
харчування, а стають локаціями спілкування чи навіть усамітнення в
оточенні інших відвідувачів. Помітною культурною тенденцією великих
міст є також нарощування мистецьких салонів, віталень, невеличких
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театрів, де збираються міські мікрогрупи. Кожне місто має свої
субкультури із місцями зборів та певними ритуалами комунікації. Тим
самим компенсується дискомфорт від юрби мегаполісу, виявляється
індивідуалізація

присутніх

осіб,

уможливлюється

колективне

співпереживання, співтворчість. Інноваційним різновидом локацій у
мегаполісах стають креативні простори на дахах хмарочосів, де також
збираються свої спільноти. Отже, одним із засобів збереження душевності
є

творення

мікролокацій

у

великому

місті.

У

даному

способі

конструювання часу виграють ті, хто дотримується золотої середини,
чергуючи комунікації у мікроспільноті та власне осягнення макровиміру
мегаполісу. Екзистенціал душевності у бутті людини міста виявляється
також у ставленні до світу природи. Хоча структура міста є переважно
штучним творінням, у місті залишаються (а в деяких містах світу свідомо
нарощуються) природні зони, що стають предметами щирого клопоту
городян. Душевність і любов більшості людей міста виявляється також у
турботливому ставленні до домашніх тварин.
При цьому мегаполіс, надаючи мегаможливості для самореалізації,
творення зон фізичного й душевного комфорту, парадоксально пригнічує
деяких мешканців, драматизуючи їхнє буття-у-місті. За певних обставин
людина міста може редукувати духовний пошук і перебувати у духовному
неблагополуччі. Причинами цього можуть бути нездоланність пережитих
граничних ситуацій, недолік авторефлексії у визначенні власних бажань та
намірів, душевні лінощі, різного роду залежності та просто звичка жити
буденно, за інерцією. Одна з пасток великого міста полягає як раз у тому,
що панорама споживання творить симулякр життєвої насиченості, і
городянин може впасти в ілюзію повноти життя, автоматично споживаючи
мегаполіс у сукупності його матеріальних та духовних пропозицій,
реальних та віртуальних. Зокрема екзистенціально самотня людина може
зануритися у комунікативні інтенції на форумах, чатах, сайтах мережі,
удаючи спілкування, споживати чужі драми з екранів ТБ, частково
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ідентифікуючи себе з персонажами фільмів або реаліті-шоу, тим самим
заповнювати внутрішню пустоту, але ніяк не просуватися у творенні
«проекту себе».
Як ми визначили, духовний комфорт також потребує балансу
усамітнення та спілкування, мікро- та макрокомунікацій. Проте саме
поняття духовності передбачає трансцендентування, можливість виходу за
межі буденності, бажання до змін. Зазначимо важливе значення в цих
процесах екзистенціалу свободи. Адже певне духовне благополуччя
можливе за умови особистісної визначеності, свободи творчості, свободи
віросповідання, свободи слова, свободи реалізації тощо. Аби вибудувати
духовну стратегію, людині необхідно мати хист до інтелектуальної
комбінаторики, розуміння ієрархії цінностей і вміння формулювати та
втілювати життєві пріоритети. При таких здібностях велике місто здатне
розкрити свій потенціал і стати матрицею творчого пошуку. Можна
говорити про особливу міську раціональність сьогодення, яка передбачає
не тільки зазначені вміння, а й розвинутий емоційний інтелект, що
дозволяє утримувати психологічний баланс і ясність розуму в атмосфері
міських викликів.
Любов до міста
Людське життя природно має свої координати у часі і просторі. Не
дивлячись на поширеність метафори «людина світу», більшість людей
відчуває емоційну прив’язаність до місць і міст свого помешкання, наділяє
їх

особистісними

рисами:

міста

«посміхаються»,

«сумують»,

«розквітають», а інколи й «вмирають». Антропоморфність територій у
людському сприйнятті пояснюється самим принципом антропоцентризму,
бажанням

експлікувати

людське

на

увесь

оточуючий

світ,

наче

продовжуючи себе у ньому. Так народжується поняття «моє» місто. Проте
екзистенціальні механізми подібної спорідненості ще мало досліджені. Як
відбувається стрибок від відчуження до близькості міста, духовно-
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душевної автономії городянина у простір єднання з містом, зафарбований
відчуттям любові?
Феномен любові – один з найбільш досліджених у філософському
дискурсі з античності до наших днів. Квінтесенцію його філософськоантропологічного осягнення зустрічаємо в «ordo amoris» М. Шелера, де
затверджено сходження почуття від мікро – до макровиміру: особистісна
любов підіймається до Бога як трансцендентної надцінності [373]. Проте
до сьогодні мало дослідженим залишається феномен любові до міста, хоча
«порядок» любові природно повинен вписувати його у свій контекст. На
якому щаблі свого розвитку людина здатна переживати саме любов до
міста, як за допомогою цього твориться самоідентифікація особистості, і
зрештою, – міська ідентичність?
Проблеми міської ідентичності досить широко розроблені у руслі
соціології, соціальної психології та соціальної географії. Розрізняють
ідентичність з місцем (place identity), локальну ідентичність (local identity),
регіональну (regional identity), ідентичність з середовищем (environmental
identity), безпосередньо – міську ідентичність (city identity, urban related
identity, social urban identity) [401]. Звернемо увагу на поняття, що означає
«одиницю ідентичності» – ідентитет. Ідентитетами стають спомини,
концепції, інтерпретації, ідеї та відповідні почуття у відношенні до
конкретних фізичних місць у місті. Місцевість-ідентифікація визначається
як «підструктура самоідентифікації особистості, що складається з її
уявлень про оточуючий фізичний світ» [473, с. 81]. При цьому
залишаються поза увагою сутнісні екзистенціали буття людини міста,
серед яких значну роль грає екзистенція любові. Наразі саме любов до
міста можна тлумачити як провідний ідентитет городянина.
Початковим виявом любові до міста і творення міської ідентичності
є, на наш погляд, проста емоційна прив’язаність до свого помешкання. Тут
вбачається природний інстинкт усього живого на Землі, що здатне
маркувати та захищати власну територію від чужинців та від будь-якої
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зовнішньої загрози. Проте саме людина, на відміну від тварин, може
сприймати помешкання свого життя не тільки як зону безпеки, а й як
простір творчості. Облаштування затишку та краси одухотворяє локації
міста, надає їм душевності, атмосфери неповторності. Двір, будинок,
район, ландшафт, споруди стають полем спорідненості для городянина,
оформлюють те, що Й. Туан називає топофілією – любов’ю до
конкретного місця у географічному просторі [495]. При цьому така
спорідненість може залишитися на суто буденному рівні як родовий
атрибут, що не підіймається до любові. Адже не секрет, що деякі люди
живуть навіть у великому місті як у селі, звужуючи свій життєвий простір
внутрішньою міграцією: дім – робота – магазин. Мешканець села або
провінції зазвичай відкритий до оточуючого світу природи та до
спілкування із ближніми, чого не побачиш у великому місті у разі
зацикленості людини на власних мікролокаціях. Це екзистенціально
обмежує особистість, хоча творення локацій, де «усе своє» і «усі свої», є
обов’язковим елементом адаптації до умов мегаполісу. На противагу
цьому «любов важлива не як одне з почуттів, а як перенесення усього
нашого життєвого інтересу з себе в інше (курсив наш), як перестановка
самого центру нашого життя [42]. Почуття любові виводить особистість за
рамки біологічних інстинктів, передбачає духовну роботу, що долає
замкненість на собі у духовному і фізичному вимірах. Недарма
В. Соловйов у своїх розмислах про любов називав її «негацією егоїзму»,
«дійсним виправданням та порятунком індивідуальності» [277, с. 242].
Відкритість світові, зокрема відкритість місту, є, на наш погляд, важливою
екзистенціальною домінантою любові до міста. Це – шлях до повноцінного
життя у місті, до усвідомлення свого місця в ньому, до буття «істинносущого» за визначенням В. Шинкарука. Досліджуючи світоглядні
параметри особистості та визначаючи екзистенціальний зміст людського
буття, він зазначав, що перевести людину з реально-існуючого буття в
істинно-суще здатна тільки транценденція [379, с. 41]. Тож можна
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припустити, що саме трансцендентування є пусковим екзистенціальним
механізмом у розгортанні любові до міста. Дійсно, аби любити місто,
людина повинна його охоплювати принаймні внутрішнім поглядом,
сприймати як ціле та вміти «піднятися» над містом, рефлексуватися щодо
нього на основі вищих цінностей.
Люблячи якусь річ, людина здатна одухотворювати її своїм
суб’єктним ставленням. Тоді предмет наче отримує душу і входить у
діалог з її власником. Це добре видно на прикладі предметів, символічних
або сакральних для окремої особистості, пов’язаних зазвичай із дорогими
серцю споминами. Можна наділяти глибинним змістом картину, книгу,
фото, прикрасу, будь-що. Конкретні життєві події і переживання кладуть
відбиток на речі, і вони стають маркерами пам’яті. Олюднення міста і його
атрибутів творить сприйняття його вже не як речі, а як суб’єкта.
Суб’єктивація міста має деякі закономірності. Коли людина міста
біографічно пов’язана з власним місцем проживання, вона мимоволі
маркує територію згідно з цим: у рідному місті є «отчий дім», «двір
дитинства», «альма матір», «кафе для зустрічей» тощо. Ті чи інші місця
внаслідок своєї архітектоніки та репутації мають додаткове символічне
значення, викликають потік асоціацій, інколи співпадаючий у багатьох
людей. Значним чинником суб’єктивації міста може ставати також його
бренд, присутній в інформаційному просторі самого міста або далеко за
його межами. Прикладом цього є сприйняття великих міст світу людьми,
які тимчасово перебувають у місті в якості туристів. Довгоочікувані
зустрічі з Римом, Парижем або Лондоном схожі на побачення з
культовими особами, заздалегідь овіяних аурою закоханості. Проте
закоханість у місто, як і закоханість у людину, ще не є запорукою любові, а
скоріш – тимчасова ейфорія, спричинена чаруванням об’єкта (суб’єкта)
уваги. Адже справжня любов – це не тільки милування об’єктом почуттів,
це – «співтворчість як буття-творення, ... це – життєтворення» [373, с. 238].
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Сьогодні образ міста широко представлено у ЗМІ, у вуличній
візуальній продукції та мережі Інтернет. Наявність соціальної реклами
щодо любові до міста провокує мешканців до певних переживань, почуттів
шани, поваги до міста. Талановита реклама здатна збуджувати імпульси
місцевого та міського патріотизму, заохочувати до активної соціальної
співучасті в міських подіях. Символіка міста, тиражування його брендових
складових нарощує емоційний вплив образу міста, підсилює відчуття
міської ідентифікації городян. Значним здобутком демократії є також
можливість вільного висловлювання мешканців у діалогах із владними
структурами, зокрема, в онлайн-режимі. У країнах, де існує реальне
верховенство права, така комунікація підсилює відповідальність за місто,
надихає до активної соціальної позиції.
У міській топоніміці та ономастиці можуть з’являтися назви
закладів, магазинів, кафе, мистецьких студій, напряму,що апелюють до
міської ідентичності через зв’язок з конкретними територіями чи
історичними подіями. Підтвердженням цього можуть бути, наприклад,
назви деяких київських споруд: готель «Либідь», банк «Хрещатик»,
комплекс «Київська Русь» тощо. На противагу цьому знищення об’єктів,
що багато часу уособлювали ідентичність міста, викликають справедливі
обурення і протест городян-патріотів . Знесення у Києві Сінного ринку,
кінотеатру

Довженка,

Центрального

гастроному

на

Хрещатику,

паплюження історичних кварталів – невиправдані втрати київської
ідентичності. У цілому присутність образу міста в інформаційному
просторі здатна підсилювати міську ідентичність та є необхідним
елементом творення міського бренду.
Любов – велика душевна праця, що потребує комунікації і розгортає
процес пізнання цього предмету. Тож наступними екзистенціальними
феноменами у творенні любові до міста є комунікація, діалог з містом та
пізнання міста. Сприйняття міста як суб’єкта у метафоричному ключі
передбачає метафоричні діалоги з містом, що широко відображено у
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літературних текстах. Проте вживання у місто аж до злиття з ним, відчуття
міста своїм, отримання міської ідентичності можливі за умови широкої
комунікації мешканців міста між собою.
Б. Андерсон наголошував, що, формуючи територіальну ідентичність
(ТІ), людина як правило вважає себе представником деякої «уявної
спільноти», що має єдність території помешкання, історії та традицій,
соціокультурного досвіду, ціннісних орієнтацій та образу життя [11]. При
цьому соціальна реальність багатьох реальних спільнот у мегаполісах
планети демонструє явну сегрегацію населення за тими чи іншими
ознаками. Релігійні, національні, етнічні анклави існують у місті та
водночас наче поза ним. Мешканці локалів поєднуються у комунікативні
групи «своїх» та інколи дуже ворожо ставляться до чужинців. Це можна
спостерігати не тільки у неблагополучних районах міської бідноти
мегаполісів різних континентів, а й у європейських містах пострадянського
ґатунку, де спальні райони, окраїни великих міст утворюють інколи
жорсткі автономії.
Не дивлячись на мегамасштаб великих міст та комунікативну
замкненість окремих локацій, мегаполіси мають свої загальні традиційні
мовленнєві звичаї, що розпізнаються мешканцями, дякуючи чому
твориться відчуття спорідненості. Окремим виявом цього є міське койне,
специфічні мовні звороти, жаргон, сленг, певні топоніми щодо знакових
місць у місті. Наприклад, тільки киянин зрозуміє значення виразів
«поїхали на Петрівку» (книжковий ринок), «Бермудський трикутник»
(Палац шлюбів), «Парус» (хмарочос) тощо. Спілкування мешканців міста –
сукупність дискурсів полілогу і діалогу, ситуативних суперечок і
конфліктів, емпатії, етикету чи мовленнєвої агресії. Проте об’єднуючим
фактором завжди може бути обмін щодо міських проблем, новин, пліток,
які вводять комунікантів у стан співпереживання долі міста. Кожне місто
має також мікро-комунікативні кластери, пов’язані з місцями зібрань
людей за інтересами, хобі, як, наприклад, місце збору любителів шахів у
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сквері Шевченка в Києві. Знайти спільну мову зі своїми співмешканцями
означає зрештою знайти спільну мову із власним містом, творити його
комунікативні моделі, а разом з тим – його культуру. «Якщо ми, – зазначає
В. Шинкарук, – засвоюємо мову і стаємо в процесі соціалізації мислячими
істотами, то разом з мовою засвоюємо значення всіх оточуючих нас речей
як речей людських потреб і людської діяльності. Тому людину формує не
природа в її чистому, не олюдненому вигляді, а саме олюднена природа,
світ культури» [379, с. 312].
Вище йшлося про можливість творчості у місті і творення міста як
такого. Саме любов виступає провідною животворчою силою життя, що
дає креативну наснагу, спонукає до дій. Звернемо увагу на думки
Е. Фромма щодо дієвого характеру справжньої любові, її «п’яти
елементів»: давання, турботи, відповідальності, поваги і знання. «Любов –
не сентиментальне почуття, що може випробувати кожна людина
незалежно від рівня досягнутої зрілості... Треба прагнути більш активно
розвивати свою особистість у цілому, аби досягти прогресивної орієнтації;
задоволення в індивідуальній любові не може бути досягнуто без здатності
любити свого ближнього, без істинної людяності, відваги, віри і
дисципліни» [338, с. 12]. Кажучи про аспект «давання», Фромм зазначає,
що люблячий дає об’єкту любові «свою радість, свій інтерес, своє
розуміння, своє знання, свій гумор, свою печаль – всі переживання і всі
прояви того, що є в ньому живого» [338, с. 28]. Тож і міська ідентичність
та любов до міста не можливі без відчуття того, що «я щось роблю для
свого міста», а це означає, що процес набуття міської ідентичності містить
особистісний розвиток людини, її загальне вдосконалення. Дієва любов до
міста може бути артикульована у будь-якій маніфестації свого ставлення
до міських проблем через соціальну активність, участь у політичних та
громадських заходах, через професійну працю на благо міста, через суто
творчу активність, як-то поява артефактів урбо-поезії, прози, живопису,
музики, напрямів, пов’язаних з історією і сучасністю міста, або навіть
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просто – відчайдушна праця з естетичного оформлення дворового
ландшафту.
Виявами більш глобальної проектно-урбаністичної творчості є
поширення

в

наш

час

перебудови

промзон,

перетворення

їх

з

деструктивних, інколи зовсім занедбаних територій на інноваційні
рекреаційні зони, що дають нові просторові виміри місту, прикрашають
його, нарощують комунікативний простір. Активна любов до міста – це і
відповідальність за благополуччя та естетичний вигляд свого ареалу
помешкання. У багатьох пострадянських мегаполісах, а іноді й в інших
великих містах городяни, об’єднані почуттям причетності до долі свого
міста, чинять чималий опір владі, яка загрожує руйнацією зелених зон або
історичних пам’яток. Прикладом цього можуть бути нещодавні події у
Стамбулі, де відбувалася чисельна акція населення, направлена на захист
від знищення центрального парку міста. Волонтерські рухи заради
підтримки історичної спадщини, протиборство недоречній забудівлі
історичних

кварталів,

знесенню

старовинних

будинків

–

прояви

пасіонарності громадян, які відчувають любов до міста і справжню
відповідальність за нього. Отже, відповідальність – закономірна складова
любові до міста і творення міської ідентичності. Для того, щоб стати
рушійною силою, у ній повинна бути присутня воля до солідарності. Саме
місцева солідарність водночас є проявом формування громадського
суспільства у державі.
Зазначимо, що процес самоідентифікації людини в умовах великих
міст, мегаполісів, ускладнюється тим, що «організм» великого міста здатен
працювати тільки за умови уніфікації життя своїх мешканців. Наявність
великої маси людей, чималий географічний масштаб, завантаженість
транспортом – усе це потребує підкорення натовпу міста загальним
правилам споживання, трафіку, комунікації, зібрань, взагалі, – підкорення
інтенсивному міському темпоритму. Аби не загубити власне обличчя в
атмосфері

уніфікації,

людині

міста

приходиться

чергувати

стани
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відчуження,

удаваного

відімкнення

від

міста

і

стани

активного

«включення» у міський процес. Якщо мешканець міста перебуває у такому
екзистенціальному вимірі власного буття, де панує душевний і тілесний
комфорт, або принаймні задоволення життям, він легко вписується у
міський потік як одна з його частинок, підкорена загальному руху.
Зупинимося на такому вияві любові, як воля до пізнання об’єкта
почуттів. Як і у ставленні до коханої людини, в якій усе здається цікавим,
сердечне

ставлення

до

міста

передбачає

його

осягнення

в

інтелектуальному, культурному й душевному аспектах. Можна казати про
екзистенціал пізнання, коли людина переживає глибокі враження,
пізнаючи історію міста, транслює її прийдешнім поколінням, передає з
вуст у вуста міські легенди, фольклор, міфологію. У процесі пізнання
складається образ міста, вимальовуються його риси, неповторне обличчя,
унікальність. Людина відчуває себе причетною до проростання міста в
історичному часі та нарощує власне «вростання» у місто, ідентифікує себе
як його мешканця. Конкретна міська ідентичність породжує інколи
заміщення усього багатства людської особистості назвою територіальної
приналежності, за якою читається певна ментальність. Трапляється, що
подібні

назви

стають

соціальними

ярликами,

наприклад,

поняття

«донецькі» для киян, або «люберці» для москвичів. Проте любов до міста в
ідеалі оформлює комунікативну толерантність, яка дозволяє знаходити
спільну мову різноманітним прошаркам населення.
Підводячи підсумки розмислам про любов до міста і формування
міської ідентичності, зазначимо наступне. Любов до міста – це
закономірний прояв екзистенції любові у людському бутті. Людина може
ігнорувати

простір

міста,

його

образ

і

багатство

пропозицій,

усамітнюючись в окремій міській локації, демонструючи не-любов до себе,
до ближнього, до оточення. На противагу цьому воля до любові передбачає
відкритість світові. Вона потребує трансцендентування, виходу за рамки
буденно-родового існування. Тоді уможливлюється сприйняття міста як
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суб’єкта, розпочинається діалог з містом, його пізнання. Саме любов до
міста сприяє творенню міської ідентичності за умови комунікативної та
соціальної

активності

городянина,

нарощування

відчуття

відповідальності – обов’язкової складової стосунків любові. Турбота і
клопіт, солідарність громадян, не байдужих до долі свого міста,
демонструють дієву любов, направлену на вдосконалення міського
середовища, образу міста, його репутації та благополуччя. В умовах
розвитку

сучасного

інформаційного

суспільства

стає

очевидною

необхідність творення образу міста, овіяного любов’ю, у засобах
інформації – від вуличної реклами і ЗМІ – до мережі Інтернет. Так
складається міський бренд – ознака значущості міста для своїх городян та
мешканців інших міст.
Вищим проявом любові до міста є для людини відчуття злиття
власної долі і долі свого міста. Можна казати про взаємозв’язок і
переплетення «проекту себе» та «проекту міста», загального духовного
зростання у просторі та часі. «Плодом» такої любові по праву стає
отримання міської ідентичності. Пригадаємо слова Габріеля Марселя:
«Сказати людині: «Я тебе люблю» – те ж саме, що сказати їй: «ти будеш
жити вічно». Зізнатися у любові до міста означає – простягнути у вічність
вектор власного життя та життя свого міста.
Свої та чужі у місті
Мегаполіси світу являють собою грандіозну багатоликість. Повз
кожного городянина протягом дня проходять тисячі людей, яких він
бачить у перший і останній раз. Атмосфера натовпу надає особливу
вибірковість у взаємному сприйнятті. Хаосмос мегаполісу можна
порівняти з рухом молекул у межах структури атома, які, хоч і
підпорядковані загальному життєвому циклу, мають власні траєкторії
тяжіння і відштовхування. Однак люди взаємодіють не тільки як біологічні
субʼєкти.

У

їх

«тяжіннях»

і

«відштовхуваннях»

працюють

найрізноманітніші механізми: естетичні уподобання, моральні принципи,
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емоції, догми, стереотипи. Крім спонтанних реакцій у ставленні до інших
городян, кожен мешканець міста, як і мешканець інших населених пунктів,
має глибинні переваги в поділі оточення на «своїх» і «чужих». Але у
великому місті ця дихотомія посилюється масштабом потенційних ворогів
і друзів, великою кількістю ситуацій такого поділу і можливим їх мегавпливом на соціум. Оскільки саме в мегаполісах вирішуються долі світу, а
рівень згоди чи ворожнечі між людьми багато в чому визначає їхню
біографію та біографію міста, дослідження визначеної проблеми є
надзвичайно актуальним.
Метафори свого і чужого з давніх-давен були предметом наукової
рефлексії, розглядалися як онтологічні, екзистенціальні, соціальнокультурні, когнітивні феномени. Звертаючись до аналізу питання у
філософській літературі, ми зустрічаємо його звʼязок з поняттями
боротьби, змагання в буквальному і метафізичному сенсі, адже наявність
«своїх» і «чужих» вже латентно передбачає зіткнення. Ще в античній
гуманітаристиці досліджувалося поняття агональності (агон – від
гр. Ἀγών – боротьба, змагання), що позначає принцип буття, побудований
на боротьбі різних сторін. Це позначилося на практиці життя в спортивних
іграх, у розвитку драматургічних сюжетів, було основою словесних
суперечок (мистецтва еристики), слугувало ключем до розуміння
діалектичної побудови світу взагалі. Агональність виступала як ігровий
сценарій існуючого, гарантія його цільності та єдності. «Концентрація
людського буття в силі для буттійності в навколишньому і протилежному
йому світові вимагає всієї життєвої і духовної мобілізації. Належне
намагання можна позначити як агональність. Агональність – основний
принцип, який організовує внутрішню рухливість в будові існуючого. У
природі сила є здатність до існування. Існуюче – це контргра сил» [400,
с. 36]. Дійсно, боротьба найбільш яскраво виявляє справжню силу сторін.
«Сила як здатність необхідна, щоб взагалі мати можливість бути діяльним,
і особливо, якщо бажаєш вчиняти доброчесно», – писав Аристотель [20,
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с. 2]. Й. Хейзинга стверджував, що агон (принцип гри, поєдинку) зумовлює
розвиток культури, а в повсякденному житті усуває тягар думок і вчинків
людини [357]. Ф. Ніцше відстоював ідею агонального виховання [234], а
Ж. Ліотар бачив прояв агоністики у мовних актах [189]. Зауважимо, що
сила духу існує іноді не тільки в змаганні, але й в умінні його загасити,
відмовитися від ворожості шляхом знаходження компромісу, хоча саме
ворожість,

конфлікт

конфронтацію,

найбільш

виводячи

її

інтенсивно

зовні.

Дихотомія

виявляє
«свій»

приховану
–

«чужий»

розглядалася вченими у звʼязку з проблемами пізнання (М. Бубер,
Г. Гадамер), в аспекті самовизначення особистості (Ортега-І-Гассет,
П. Рікер, Ю. Хабермас), в контексті соціокультурного відчуження і
переживання
Л. Флерко).
вивчалися

самотності
Психологічні
Л. Виготським,

(Б. Вандельфельс,
параметри
І. Коном,

О. Левкіна,

протистояння

М. Новікова,

людей

В. Петровським,

глибоко

З. Фрейдом,

Е. Фроммом, К. Хорні. З розвитком інформаційних війн в ЗМІ зʼявляється
поняття мови ворожнечі, риторики ненависті (англ. Hate speech) – способу
спілкування завзятих опонентів. «Мова ворожнечі» визначається в
документах Комітету міністрів Ради Європи як «форма самовияву, яка
включає поширення, провокування, стимулювання або виправдання
расової ненависті, ксенофобії, антисемітизму або інших видів ненависті на
основі нетерпимості, включаючи нетерпимість у вигляді агресивного
націоналізму або етноцентризму, дискримінації або ворожості щодо
меншин, мігрантів та осіб з емігрантськими корінням» [397, с. 111]. Тут
констатується потенціал ворожнечі городян, переважно обумовлений
мультикультуралізмом західних мегаполісів.
Зʼясуємо, які види дихотомії «свій-чужий» найбільш типові для
людей мегаполісу і чи існують шляхи раціоналізації цього явища для
гармонізації міського життя. Деталізуємо зміст понять «свій» і «чужий».
На наш погляд, поняття «свій» корелює з переживанням спорідненості. Це
може бути відчуття спільності з людьми свого роду або з близькими по
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духу – з тими, кого називають рідною душею. Якщо врахувати, що близько
70 % свого часу мешканець мегаполісу проводить на роботі, то напевно в
коло «своїх» потрапляють і деякі колеги, з якими утворюються теплі
стосунки. Любов, симпатія, приязнь, рівноправний діалог, готовність до
щирості, сповідання, довіра – далеко не повний перелік екзистенціалів
такої причетності людей. Звісно, що «своїх» не може бути багато.
М. Макклюен зазначав, що кожна людина відчуває тугу за родом, тобто
прагне підтримувати тісні звʼязки не більше ніж з сотнею собі подібних
[204]. Незважаючи на високий рівень відчуження у великих містах, саме
локальне дружнє спілкування може давати відчуття безпеки, душевного
комфорту, свободи від соціальних ролей і масок.
Поняття «чужий» також має певний діапазон від сприйняття
малознайомих як чужих – до ідентифікації ідейних супротивників,
антагоністів, ворогів. Відчуження може викликати бажання оборонятися
чи нападати, а може ініціювати прагнення до трансформації в
дружелюбність, впізнання. У цьому контексті можемо спостерігати
градацію екзистенціалів: побоювання, роздратування, злість, гнів, лють,
агресія. Важливо зауважити, що негативні переживання у ставленні людей
один до одного на основі відчуження провокують не тільки особистісні
конфлікти, а й великі зіткнення, що призводять до війн і революцій на
міських вулицях і площах.
Однак у зазначеній дихотомії можуть бути й проміжні стадії, коли
«свій» і «чужий» сприймаються просто як «близький» і «далекий» або
коли вони амбівалентні, чітко не виявлені. Це спостерігається у
пострадянських мегаполісах в умовах інформаційної війни, в межах яких
одна й та ж особа або подія можуть подаватися одночасно з протилежними
характеристиками. У цьому ж ряду – баналізація брехні в сучасних ЗМІ,
велика кількість «фейків» у мережі Інтернет, які спотворюють інформацію.
Внутрішньою ж причиною вагання у визначенні «своїх» і «чужих» можна
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вважати внутрішній конфлікт особистості з її амбівалентним ставленням
до світу взагалі, про що метафорично писав колись Франческо Петрарка:
В пилу тягнусь – і в небесах витаю;
Чужинець всім – і обіймаю світ.
Ще один проміжний варіант дихотомії, відображений в ідіомі «свій
серед чужих, чужий серед своїх», яка стала свого часу назвою знакового
кінофільму, і позначає ідею неприкаяності людини, яка вимушено
проводить подвійне життя, хоча в цій формулі можна побачити і натяк на
космічну неприкаяність особистості в марних пошуках «свого» місця у
світі.
Бродяга. Практика соціального життя показує, що певна частина тих,
хто опиняється у місті і начебто водночас поза ним, не завжди є сліпими
жертвами обставин; люди ведуть такий спосіб життя в силу свого
екзистенціального покликання. Деякі філософи бачили в ігноруванні норм
міського життя ніщо інше, як волю до свободи, певну життєву філософію
із запереченням матеріальних благ: Ф. Ніцше виводив тип вічного
мандрівника, який ігнорує закони міст, бо прагне бути вільним [235,
с. 421], А. Камю писав про «вільну особистість сучасного світу», яка
приречена на «бродяче пустельне мешкання у гущі багатолюддя» [157,
с. 418]. Бродяжництво споконвік супроводжувало міське життя. Бродяги
могли бути кочівниками, які вибирають траєкторію блукань поза містами,
а можуть існувати своїм способом всередині мегаполісу. В тому чи іншому
разі вони наче «викинуті» з загальноміського дискурсу, перебувають
«десь» і «ніде», вони – мешканці Всесвіту і водночас «зайві люди». В
історичному вимірі бродяжництво – досить суперечливий феномен. В
давніх Афінах стати вигнанцем, позбавитися дому і вітчизни, означало
бути приреченим на поневіряння і дорівнювало смерті. У той же час
бродяга Діоген уособлював тип мудреця, який проповідував подолання
прив’язаності до осілого життя, а саме блукання вважав початком
філософії, втіленням справжньої свободи тілу і духу [121]. Середньовічний

292

японський «ронін», який звільнився від хазяїв та будь-якого примусу,
європейські

ваганти,

бродячі

актори,

бродячі

релігійні

ордени

францисканців, італійські купці-фабліо – «божі скоморохи», хіппі у
ХХ ст. – історичні приклади бродяг «за покликанням».
Тож очевидним є екзистенціальне підґрунтя волі до бродяжництва.
Г. Зіммель у «Соціології простору» взагалі усе людство поділяв на бродяг
й осілих та підкреслював їхній антагонізм: вільний самотній бродяга
протистоїть групі, яка ідентифікує себе з певним простором, а простір із
собою, та не сприймає інших стратегій життя [140]. Роберт Парк вбачав у
бродяжництві ще більш глибокий зміст – можливість тілесної й духовної
свободи, яка саме і дозволяє пізнавати світ: «Поки людина прив’язана до
землі, поки туга за домом володіє нею та повертає до знайомих місць, вона
ніколи не усвідомить іншого, характерного для людини прагнення –
пересуватися вільно поверхнею усього мирського та жити подібно духу у
своїй свідомості» [472, с. 14]. Ж. Дельоз поділяє на кочеве та осіле усе
суще. Визначається парадокс «зрощення кочівника з простором», який не
втікає з місця, як мігрант, а рухається «сидячи», його «характеризує
водночас нерухливість та швидкість, заціпеніння і поривчастість, зупинка і
процес» [112, с. 185]. Отримавши в антропології термін «номадизм»,
бродяжництво презентує додатковий духовний вимір: «Такі феномени, як
кочовий спосіб життя, бродяжництво, бездомність, з одного боку, та дух
пошуку, який можна назвати інновацією, творчістю, з іншого боку, –
пов’язані» [22, с. 538]. Номадизм тлумачиться як бадьорий пошук, що
надає можливість вибору, як процес народження свободи [382]. Отже,
перебуваючи на узбіччі міського життя, людина-бродяга, персоналізоване
втілення номадизму, насправді може мати більш глибоку і гнучку
філософію, ніж осілий вкорінений у місто городянин. Свобода і пізнання –
екзистенціальні мотиви такого способу життя, де виживання пов’язано не
стільки з побутовим клопотом, скільки з можливістю жити згідно з
власним духовним уподобанням. Додамо до цього слушну думку
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Ж. Атталі, що розвиток нових технологій дозволяє людині міста
«бродяжити» віртуально, поєднуючи традиційну соціалізацію в місті та
прагнення долати межі буденності [22]. Проте бродяги-мудреці, мабуть,
досить рідкісне явище, тому у способі бродяжницького життя, на наш
погляд, здебільшого відображається дещо інфантильне бажання уникнути
проблем цивілізації і соціалізації, болісних спроб стати частиною єдиної
людської спільноти. Це викликає асоціацію з постмодерністською
ризомою, яка існує поверхнево, котиться землею під поривами вітру та не
здатна ніде вкоренитися. Виживання «ризоми» залежить від зовнішнього
«вітру», вміння зачепитися ненадовго та котитися далі за інерцією своєї
природи.
Ідентифікація себе як «чужинця» в місті буває повʼязана також із
кризою світовідчуття, яку може ситуативно переживати будь-яка людина,
що вичерпала звичні сценарії життя. Тиск шкаралупи буденності
призводить її до стану повного вигнання з життя, почуття непотрібності,
що може спровокувати ескапізм або навіть суїцид. Вочевидь такі граничні
ситуації потребують уваги оточення «чужинця», допомоги йому.
Різновидом бродяги можна вважати згадуваного не раз Фланера,
«людину, що гуляє», шукає сенс у вільних переміщеннях мегаполісом не
стільки з метою пізнання міста, скільки з метою отримання спонтанних
емоцій. Це – шукач вражень, роззява, який намагається компенсувати
нудьгу буття експромтами сильних відчуттів. До фланерів віднесемо й
блукаючих по місту завзятих тусовщиків, споживачів розваг у різного роду
закладах та громадах, часто випадкових і поверхневих. Досвід міської
повсякденності показує, що такий спосіб засвоєння міста може бути
притаманний людям різного статусу і достатку – від бідних студентів, які
не бачать сенсу в навчанні, до пихатих «мажорів», які не знають, куди
дівати гроші й час. Фланерів такого роду не будемо плутати з
інтелектуальними шанувальниками міського дрейфу, які вивчають місто
для створення власної картини світу.
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Коли екзистенціальний вакуум і дефіцит життєвих орієнтирів
усвідомлюються людиною, вона здатна змінювати життєві пріоритети.
Констатуємо у зв’язку з цим стратегію буття Мандрівника. Така
особистість заперечує цінність міста, але не заперечує цінність розвитку. Її
непричетність у ставленні до себе змінюється проектами майбутньої
самореалізації. Її будинок – не конкретне місто, а вся Земля. Мандрівник
може подорожувати час від часу чи робити мандрування провідним
способом життя, а може вибрати у пошуках ідеального помешкання
даушіфтінг – життя поза межами великих міст, у єдності з природою, у
сільських місцевостях, на віддалених островах. Мандрівник здатний до
трансценденції, до виходу за свої межі в переносному і буквальному
сенсі – як вихід за межі мегаполісу. Він може відокремлюватися від людей,
тому що йому на самоті не нудно з собою і світом. Нерідко він знаходить
сенс у духовних і тілесних практиках, щоб приєднатися до різних
віровчень і філософських шкіл. У разі такого особистісного розвитку
Мандрівник

втрачає

біль

відчуження,

яка

змінюється

відчуттям

причетності до Всесвіту. До того ж поза своїми блуканнями любителі
туризму і мандрів можуть жити в рідних містах, повноцінно переживаючи
почуття дому.
Свій для своїх. Господар. Певна частина городян облаштовує життя в
мегаполісі на манер села. «Своїми» для них є представники родини, коло
надійних друзів і «потрібні» люди. Простір міста використовується
прагматично,

обмежуючись

внутрішніми

міграціями.

Господарство,

облаштований побут, комфорт, достаток – палітра основних інтересів
Господаря. Сюди ж входить щира турбота про своїх близьких; такі люди
можуть бути хорошими батьками, друзями. Вони відрізняються здоровим
глуздом і вмінням впорядкувати життя, особливо в матеріальному вимірі.
Питання статусу, престижу грають важливу роль у їхній комунікації, є
способом самоствердження в суспільстві. У той же час на духовному рівні
подібні

особистості

часто

транслюють

догматизм,

залишаючись
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прихильниками традицій. З деякою натяжкою такий тип городян можна
віднести до обивателів, що знаходять сенс у стабільності і невтручанні в
соціально вагомі справи. Однак господарі, на відміну від простих
обивателів, більш агональні. Все, що виходить за звичні рамки або
загрожує колу «своїх», сприймається ними як вороже вторгнення і
породжує потужні агресивні імпульси.
Ми бачимо прояви подібної життєвої стратегії і в середовищі деяких
«господарів міста», під якими розуміємо людей влади, чия турбота і
головний життєвий інтерес обертаються навколо влади, як такої, та
відповідних матеріальних благ. Назвемо такий тип Керівником. «Свої» для
керівників – це ті, хто допомагає зберігати і нарощувати владу, «чужі» – ті,
хто їй загрожує тим чи іншим способом. Стиль правління в такому випадку
тяжіє до авторитаризму і диктату, придушення небажаних. При цьому коло
керівників може бути досить вузьким, а «правила гри» прописуватися на
кілька поколінь вперед, що викликає пряму асоціацію з неписаними
законами кримінального світу, де поділ на «своїх» і «чужих» відбувається
ще більш жорстко. Однак при наявності таланту господаря і прихильності
до моральних цінностей формується інший тип людини влади – Лідер.
Сприймаючи все місто як «свою» територію, істинний Лідер бачить в
ньому не арену споживання, а поле творчості. На відміну від Господаря,
Лідер вміє трансформувати енергію боротьби в енергію взаєморозуміння і
співпраці людей. «Чужі» для нього – це ті, хто заважає здійснювати
задумане. Але будучи носієм гуманних цінностей, Лідер намагається
зрозуміти іншу точку зору, він толерантний і готовий до широкого діалогу
і компромісів, якщо це корисно для міста. Яскравим прикладом такого
типу городянина може бути мер бразильського міста Курітіби Жайме
Лернер. За 12 років свого правління містом Лернер створив унікальний у
своєму роді мегаполіс – найекологічніше місто планети, відзначене
продуманою

інфраструктурою,

великою

кількістю

природних

зон,

296

високою якістю життя. Уміння господарювати, помножене на любов до
людей і міста, гармонізує і городян, і середовище проживання.
Воїн. У залежності від власних життєвих позицій мешканець
мегаполісу може сприймати численність людей поруч як можливість
пізнання людини й світу або як велику кількість потенційних ворогів,
«чужих». В останньому випадку наявні постійна готовність до викликів, до
оборони й нападу. Назвемо такого носія агональності «Воїн», але візьмемо
цю метафору в лапки, що означатиме швидше симулякр войовничості, ніж
справжній її прояв. Велике місто при певному погляді на нього розгортає
низку комунікативних барʼєрів. Чужим може стати будь-який перехожий –
представник іншої раси, національності, статі, статусу, віку чи манери
поведінки. Зухвалими можуть здаватися і колір шкіри, і стиль одягу, і
манера говорити, і символіка аксесуарів – практично все, що явно або
ілюзорно дає поживу для «протесту». У будь-яких громадських місцях
міста можна зустріти людей, агресивно незадоволених кимось із
оточуючих. Їхня «войовничість» проявляється в публічному роздратуванні,
що доходить іноді до скандалів. Подібні ходячі конфліктогени особливо
часто зустрічаються в пострадянських містах, де живильним підґрунтям
такої поведінки є соціальна невлаштованість, а агресія стає чи не єдиним
компенсаторним «задоволенням». «Воїни», про яких йде мова, напевно
перебувають у стані внутрішнього конфлікту внаслідок особистої
невлаштованості

або

нереалізованості

з

тих

чи

інших

причин,

екзістенціально проваджені страхом за свій маленький світ існування.
Можна сказати, що вони в чомусь не відбулися як керівники, тому
ілюзорну картину порядку їм дає подоба контролю над подіями. Варто
комусь

порушити

простір

спокою

«Воїна»,

такий

«прибулець»

автоматично сприймається як чужинець. Зауважимо, що М. Хайдеггер
колись писав, що світ починає фіксувати нашу увагу тільки тоді, коли
звичні схеми орієнтації не спрацьовують. Те, що раніше було «придатне
для...», відмовляється служити, адже «річ стає власне присутньою в
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момент виявлення своєї дефектності» [348, с. 196]. Себто, відчуваючи
чиюсь несхожість, «дефектність» у своєму розумінні, «Воїн» переживає
інтенціональний збій, його поведінка стопориться або стає агональною.
Очевидно, що відсутність толерантності в подібних ситуаціях – ознака
буденної свідомості. Прикладом тому є випадки вуличного хамства –
повсякденне обʼєктивування людьми один одного.
Варто

врахувати

оригінальну

думку

Б.

Вандельфельса

про

природність ворожості: «...без можливостей жахнутися, досвід Чужого
деградує до ... безпечної екзотики» [67, с. 35]. Ймовірно, якщо людина
прагне гармонізувати своє життя в місті, вона повинна вчитися долати ці
імпульси. Спробувати зрозуміти «чужого» й знайти обʼєднуючі приводи
цивілізованої комунікації – завдання, гостро актуальне для мегаполісів,
особливо тих, які мають поліетнічний, полікультурний склад населення.
На наш погляд, у великому місті існує чимало людей, яких можна
назвати воїнами, виключаючи лапки, бо в них обʼєктивно загострене
почуття справедливості і, що особливо важливо, присутнє почуття
відповідальності за реальне втілення принципів справедливості. Такого
типу Воїн здатний боротися за своє місто, відстоювати власні права й
обʼєднуватися з такими ж пасіонарними городянами. Так, у країнах із
сильними профспілками протестний рух в мегаполісах давно став
невідʼємною

частиною

загального

демократичного

процесу.

У

пострадянських мегаполісах, де відбувається формування громадянського
суспільства, все частіше групи активних городян «воюють», наприклад, з
чиновниками та бізнесменами від влади, захищаючи рідні міста від
комерційної забудови. Подолання страху й готовність до самопожертви в
імʼя справедливості – відмінні екзистенціальні риси буття-у-місті такого
роду воїнів.
Окремо скажемо про найбільш складний прояв агональності «свої» –
«чужі» під час революційних і воєнних дій у місті. Як показує історичний
досвід, у часи соціальних випробувань маркування своїх і чужих іноді
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парадоксально спрощується. Будь-яка деталь зовнішнього вигляду,
поведінки, необережна репліка або знаходження «не в тому» місці
моментально обʼєктивує людей і викликає взаємне розвішування ярликів
вже не у форматі «свій-чужий», а у форматі «свій» і «ворог». Розгортається
риторика ненависті, від якої крок – до насилля. Визнаючи неминучість
соціальних катаклізмів, зауважимо все ж таки, що своєчасне попередження
їх і готовність до компромісів заради миру – єдині стратегії виживання у
ворожому місті. Очевидно, що саме Лідери – формальні, і, особливо
неформальні, здатні втілити миротворчу місію з урахуванням несхожості,
екзистенціальної агональності городян.
Таким чином, ми проаналізували практику взаємодії городян в
екзистенцальній дихотомії «свій» – «чужий». Ці стосунки мають різну
ступінь агональності залежно від екзистенціального вибору учасників.
Визначено провідні типи людей міста, включені у вказані протистояння.
Тип Бродяги відображає невпинний потяг людини до свободи і водночас –
невміння (або небажання) пристосовуватися до людських спільнот.
Природженим витоком цього може бути етнічне походження «бродяги»,
наприклад, – з родини циган. Бродяга може бути космополітом, відчувати
себе «дитиною всесвіту», як хіппі, проте його навряд чи можна вважати
творцем життєвого простору. Він виступає як вічний гість. Схожі на нього
за пристрастю до блукань «вічні» туристи і мандрівники відрізняються
наявністю свого дому, себто свого ідентичного місця у місті. Тип
Господаря («свій для своїх») втілює людину, що живе цінностями родини,
але не міської спільноти, готового вважати чужими всіх поза межами свого
кола. Продовження стратегії Господаря – у типі Керівника, який артикулює
волю до влади як до такої. «Чужі» для нього – ті, хто не підкоряється його
авторитарній стратегії життя. Тип Лідера знаменує симбіоз здібностей
Господаря і Керівника за умови слідувати моральним принципам. Саме
Лідер здатний розвиватися і змінювати життя міста з благими намірами.
Стратегія

Воїна

коливається

від

повсякденної

ролі

«борця

за
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справедливість» (симулякр протесту) до істинної готовності боротися за
якість життя в місті чи в країні в разі глобальних подій. Очевидно, що в
наш час антропологічної кризи і сукупності урбаністичних проблем
справжня сила особистості виявляється у мистецтві толерантності, у знятті
напруги демаркації «свої» – «чужі», у волі до миру.
4.2. Виживання у місті та вживання у місто як стратегії буття
людини в мегаполісі
Людина про-живає (мешкає) у певному місці міста, і провідним
екзистенціальним феноменом, який детермінує її облаштування у просторі,
виступає пере-живання – стрижень екзистенції, який творить вітальність
городянина, його світосприйняття.
Багатомільйонне місто вочевидь продукує соціальне розшарування
населення. Для деяких городян про-живання у мегаполісі перетворюється
на буквальне ви-живання. Є сенс відслідкувати детермінанти цього, адже
образ життя міських спільнот є складовою того, що називається «дух
міста», і ви-живання являє собою екзистенціально насичений спосіб буття
у колі граничних ситуацій. Загальна атмосфера благополуччя чи
неблагополуччя у великому місті зворотно впливає на людей, формуючи у
взаємодії людини і міста тип Homo urbanus – головного соціального актора
сьогодення. На жаль, проблема ви-живання добре знайома українцям,
велика частка яких існує на межі бідності, до того ж вона вкрай
актуалізується сучасними реаліями донедавна благополучних міст сходу
України, чиї мешканці опинилися в епіцентрі військових дій.
Визначимо, що саме детермінує образ життя міських аутсайдерів, чи
можливо його кардинально змінити, і як спрага спо-живання впливає на
екзистенціальну динаміку людини міста.
Андерклас. В урбаністичній літературі здавна приділялося чимало
уваги «соціальному дну» великих міст, тим людям, які з певних причин не
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вписувалися у міський світ. Персонажі «дна» дивним чином живлять
художню наснагу, романтизуються чи демонізуються у залежності від
авторського замислу. Перші ґрунтовні дослідження міст стосувалися
безпосередньо міської бідноти, а контраст хатин і палаців здавна
породжував революційні настрої. Бажання чудесного подолання бідності
надихало художніх натур на творення сюжетів на кшталт «принца» і
«жебрака». Історично в культурі різних народів закріпилися метафори
типу «із грязі у князі», «американська мрія», «вертикальний злет»,
поширено казки про попелюшок. Вони втілюють архетиповий сюжет
Героя, який дивним чином долає тяжкі обставини життя та здобуває
блискавичний успіх. Це знаходить відображення у кіномистецтві. Вісім
премій «Оскар» отримав індійський кінофільм «Мільйонер з трущоб»
(2008 р.), який недарма називають симбіозом Голівуду з Болівудом, адже в
ньому поєднано показ найбільш кричущих злиднів на планеті з ідеєю
«американської мрії». Головний герой юний Джамал Малік втілює
зворушливий образ людини, яка у жахливих умовах життя плекає волю до
пізнання і любові, демонструє парадоксальний оптимізм серед негараздів.
Проте, якщо, спостерігаючи драматичні долі жебраків на екрані,
люди переповнюються співчуттям, то в реальному житті міста більшість
городян намагається не помічати чужі злидні, відчуваючи фізичну й
духовну огиду, а може, й метафізичну провину за власне благополуччя,
хоча у мегаполісах відбуваються акції благодійності, облаштовуються
притулки для бездомних, велика кількість сердобольних містян подають
жебракам милостиню, до того ж держава запроваджує програми субсидій.
При цьому найбідніші люди міста несуть латентну чи явну загрозу
соціальних вибухів. У теоретичному урбаністичному дискурсі із розвитком
Чиказької соціологічної школи в науковий обіг входить поняття
«андеркласу», під яким розуміється прошарок населення, що порушує
міські норми девіантною поведінкою. Йдеться про такі категорії громадян,
як безхатченки, жебраки, бродяги, наркомани, проститутки, пиятики,
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безробітні,
кримінальні

божевільні,

представники

угрупування.

Склалася

расових
традиція

та

інших

меншин,

пояснювати

сталість

андеркласу або економічними кризами, або просторовою сегрегацією
мегаполісу (inner city). У бутті андеркласу присутні екзистенціальні
нюанси. Це помітив Г. Агабмен, коли, заглиблюючись у спостереження
повсякденності бідняків, вибрав для їхньої характеристики метафору
«оголеного життя»: бідняк не носить фальшивих соціальних масок, бо
живе відкритим усьому світові, поза загальними законами і традиціями.
Це –

Homo

Saker

[2].

Підкреслюється

беззахисність

і

водночас

«недоторканість» мешканців, які залишаються відщепенцями серед
міського населення. Дослідник зазначає екзистенціальну амбівалентність
буття людини у злиднях, що розгортається через контроверзи радості і
тривоги, надії і суму, задоволення і відчаю [2, с. 279].
Отже, міська біднота не раз ставала об’єктом чи суб’єктом, якого
розглядали через «збільшене скло» науки і мистецтва, не без жалю та з
бажанням помічати у міському аутсайдері Людину.
Загалом у мегаполісах представлено п’ять груп матеріального
забезпечення. Перша група – люди, які знаходяться на межі фізичного
виживання (грошей не вистачає навіть на продукти харчування). Друга –
біднота, яка має мінімум фізичного виживання (грошей вистачає тільки на
харчування), третя група – малозабезпечені (грошей вистачає суто на
базові потреби в їжі та одязі), четверта група – забезпечені, які досягли
безбідного існування (грошей вистачає на харчування, одяг, покупку
продуктів про запас, проте їх бракує на машину, квартиру, дачу), п’ята –
високо забезпечені люди, які мають гроші на підтримку високого рівня
споживання, включаючи товари розкоші [25]. При цьому мільйони людей
міста за усе своє життя не в змозі подолати той соціальний кластер, до
якого належать.
Третина населення Землі живе, вірніше, виживає на 1 долар у день.
Масовість злиднів особливо вражаюча в Індії, Мексиці, Китаї, де темпи
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урбанізації перевищують показники інших місць планети. Надзвичайно
швидкими темпами зростають міста-мільйонники Ченду і Бейхай у Китаї,
Газіабад, Сурад і Фаридабад в Індії, Толука у Мексиці, Паленбаг в
Індонезії, порт Читтагонг у Бангладеш. Навколо столичного Делі
формується нова багатомільйонна урбанізована структура. У найближчі
десятиріччя в Індії очікується розгортання 68 міст-мільйонників, а місто
Мумбай, де зараз проживає 1 млн. жебраків, буде налічувати 30 млн осіб.
В окрузі Лос-Анджелоса налічується 82 тис. безхатніх, а місто-мільйонер
Нью-Орлеан після природної катастрофи перетворилося на суцільне
соціальне дно, вогнище злочинності, бідності та безробіття. Зазначимо, що
14 % киян за офіційними даними живуть за межею бідності. Вони стали
волоцюгами через обставини або вибрали такий спосіб життя внаслідок
внутрішнього потягу, ці типи городян іноді кооперуються між собою,
визнаючи один в одному «своїх» і побоюючись практично всіх інших
городян як «чужинців». Але й для самих себе вони залишаються
«чужими», оскільки вже не здатні до повноцінного самоусвідомлення й
соціальної творчості. Представники соціального дна споконвічно існують у
будь-яких містах світу всупереч спробам соціальних служб повернути їх
до повноцінного життя. Варто визнати, що більшість із них бачить у
своєму бродяжництві єдино можливий для себе спосіб життя. Оточуючими
вони сприймаються як аутсайдери, і при порушенні толерантності стають
обʼєктами подальшого утиску. Самі ж вони ініціюють міжособистісну або
зовнішню агресію, як правило, за умов замаху на їх тимчасову територію й
безпеку. З боку суспільства найбільш допустимим варіантом комунікації з
такими

людьми

стає

створення

умов

для

їхнього

мінімального

біологічного виживання.
15 % американського населення також проживає за межами бідності.
Різке зменшення соціальної допомоги і замовчування цієї проблеми в
американських і світових ЗМІ роблять бідняків майже безпомічними перед
викликами міського життя. Відомою, але не менш гострою проблемою є
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злидні серед дітей з родин мігрантів, які проживають (виживають) у
країнах Європи. Отже, проблеми бідності, нарощування злиденності до
сьогодні не вирішені у загальнопланетарному масштабі та, навпаки, зі
зростанням мегаполісів жебрацькі «армії» зростають. Це означає, що
споконвічне протиріччя між багатством і бідністю залишається сталим, а
окремі, навіть доволі масштабні дії для подолання протиріч, не дають
помітних результатів. У цьому контексті виявляється безсилля суто
економічного підходу до подолання бідності.
Великі

кола

малозабезпечених

мешканців

окраїн

західних

мегаполісів мають змогу виживати на «соціалку», проте виявляють
злочинну поведінку. Нудьга і туга, перевага інстинктів над духовними
потребами, екзистенційний вакуум – причини компенсаторної агресії цих
представників андеркласу. Корекція проблеми потребує залучення не
тільки соціальних робітників, а й когорти вчених та громадських активістів
разом з міським «креативним класом». Вдалими заходами у такому
напрямку стають трансформації промзон, джентрифікація, воркшопи на
окраїнах міст, громадські школи мистецтв чи спорту для найбідніших
дітей і підлітків.
В українських реаліях андерклас також нарощується. Причини –
давня криміналізація влади, зрощення наркотрафіку і секс-індустрії з
«охоронними» структурами, імітація жебрацтва як окремий міський бізнес,
зведення до зубожіння і «полювання» на самотніх старих заради їхнього
житла

тощо.

У

зв’язку

з

військовими

діями

тисячі

біженців

перетворюються у потенційно маргінальні верстви населення, а низький
прожитковий мінімум провокує постійне збільшення числа найбідніших.
Водночас події Майдану і АТО, волонтерський рух показують, що
громадянське суспільство здатне виявляти більшу соціальну зрілість, ніж
можновладці,
активізація

підтримувати
громадянських

знедолених.
спільнот,

Перезавантаження
впровадження

влади,

креативних
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урбаністичних технологій – провідні вектори розвитку суспільства і
посилення контролю над міським андеркласом.
Один з варіантів ви-живання у місті інколи без укоріненості в ньому
пов’язаний із маргінальністю. Маргінал (margo з лат. – межа)
тлумачиться у гуманітарних науках як тип людини «без коріння», яка
перебуває на певній межі існування. Інколи у ролі маргінала може бути
один мешканець, інколи – спільноти городян, що протистоять корінному
населенню та їхньому способу буття. Цікаво, що Р. Парк, який вважається
автором поняття, вбачав у маргінальності втілення свободи: «Ми неминуче
ведемо подвійне існування, прагнучи жити у відповідності з роллю, яку
прийняли, і яку нам суспільство нав’язало... Ми опиняємося у постійному
конфлікті з собою, і замість того, аби вести себе просто і природно,
слідуючи природному імпульсу, прагнемо пристосовуватися до загально
прийнятних моделей [472, с. 13]. Маргінал тлумачиться у подібному дусі
як космополітична особистість, вільна від ототожнення з конкретними
культурами, моральними догмами і традиціями. Ця думка все ж таки
здається досить суперечливою навіть у метафізичному сенсі, адже
перебування «на межі» викликає неабияку екзистенціальну напругу,
далеку від відчуття свободи. У місті можна виділити маргінальні групи за
статусом, соціальними ролями, поведінковими звичками і загальним
світобаченням. Маргіналами міста зазвичай вважаються приїжджі, які
намагаються вжитися у місто, але не можуть повноцінно адаптуватися, бо
їх «тягне» за собою попередня традиція сільської чи провінційної
культури. Особливої уваги заслуговує типаж українського маргіналу, адже
історично більшість міського населення складали саме селяни і робітники
провінцій, інколи не дуже освічені і культурні, позбавлені міської
ідентифікації й тим більш – відповідальності за місто. Засміченість
українських мегаполісів, непоодинокі випадки хамського ставлення до
ближнього свого при бажанні грати роль хазяїв життя породили сленгове
позначення вітчизняного маргінала – «жлоб». Маргінал ви-живає,
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долаючи свій екзистенціальний надлом, адже локуси його особистісного
буття та об’єктивні локуси міського середовища не співпадають, тому
виживання відбувається через спроби безболісного пристосування до цих
«двох світів». Одним із засобів маргінала «вкоренитися» у місто може бути
культ власного простору і приватної території. Чим більше нарощується
простір

«свого», тим

начебто

міцніше

можна відгородитися

від

зовнішнього світу, в тому числі, від світу культури міста. Так
розгортається модус життя Господаря, а якщо гіпертрофія споживання
нарощується, можна говорити про більш універсальну буттєву стратегію –
про екзистенціальний вимір буття, заснований на культі споживання.
Маргінальність має й іншу, позитивну, перспективу розвитку, адже
історично більшість мешканців міста – маргінали. Припустимо, що
об’єктивно існують способи такого влаштування у місті, яке дозволяє
мобільно

набувати

міську

ідентичність.

При

наявності

волі

до

самореалізації, чіткої цілеспрямованості у побудові власного життєвого
проекту маргінали здатні досягти справжніх життєвих висот. Прислів’я
«генії народжуються у провінції» досить часто виправдовується. Доказом
цього слугують біографії тисяч і тисяч особистостей, які колись були
«маленькими людьми» з провінцій, чужинцями міста, але змогли «узяти
місто», як казав герой повісті В. Підмогильного, опанувати себе і своє
оточення,

знайти

покликання

і

полюбити

місто.

Вочевидь

центроутворюючою силою таких процесів виступає воля людини.
Таким чином, розглядаючи стратегію ви-живання у місті, ми
переконалися, що проблеми бідності та злиденності й зараз не вирішено у
загальнопланетарному масштабі, навпаки, зі зростанням мегаполісів
ростуть жебрацькі «армії». Споконвічне протиріччя між багатством і
бідністю залишається сталим феноменом мегаполісів, а окремі, навіть
доволі масштабні дії для подолання протиріч, не дають помітних
результатів. Третина населення Землі живе, вірніше, ви-живає на 1 долар у
день. Наявність андеркласу – невід’ємна риса життя будь-якого мегаполісу
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планети. Люди, які не мають мінімальних засобів для життя, зречені на
злиденне ви-живання. Подолання бідності можливе за умови глобальних
програм соціальної справедливості, що є поки що утопічним. Представник
андеркласу з волі обставин скочується на соціальне дно і вибирає декілька
способів пристосування до мегаполісу. Аби вижити, він може сторонитися
міста, збираючи крихти на прожиток, об’єднуватися із собі подібними у
спільноти, виплескувати компенсаторну агресію в асоціальній поведінці чи
йти на злочини заради миттєвого збагачення.
На межі виживання може опинитися й представник маргінальних
верств населення мегаполісу, якщо його буття замкнене на власному
мікросвіті, екзистенціально не відкрите місту. При цьому Маргінал,
виявляючи волю до сенсу і самореалізації, здатен мобільно опанувати
міський спосіб життя, набути міську ідентичність, знайти себе у місті.
В-живання у місто. Не дивлячись на виклики мегаполісу, люди, які
вибрали місто постійним місцем проживання, інколи укоріняються в ньому
настільки, що зрештою почувають себе у своїй стихії та креативно
вдосконалюють життєвий простір. На цій основі формується любов до
міста та міська ідентичність. В-живання у місто, повноцінне «злиття» з
ним можливо за умови розгортання фізичного і душевно-духовного
потенціалу людини, відкритості місту з бажанням пізнання і волею до
творчості. Ми бачимо деякі принципові детермінанти такого процесу.
Вживання у місто, на наш погляд, природніше відбувається у тих
городян, хто все ж таки є такими не у першому поколінні. Сімейні історії,
пов’язані з містом, перекази в родині міських легенд і міфів, мандрівки
містом, допитливе вивчення пам’яток закладають основу духовної
спорідненості з містом. Сакралізація міських місць та відвідування
безпосередньо сакральних об’єктів – храмів, релігійних пам’яток –
закарбовують образ міста у підсвідомості як «момент просторової
демаркації» [483, с. 83]. Пізнання «духу» міста через його архітектоніку і
ландшафти, осягнення душі міста у місцях Genius loci, у локаціях, овіяних
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славою визначних подій, сприяють входженню у метафізичний діалог з
містом, адже, як справедливо зазначає Г. Раажма, «життєвий простір (lived
space) скоріш відчувають, ніж мислять» [475, с. 19].
Взагалі, місто стає своїм, коли воно викликає глибокі почуття, коли
людина сприймає буття міста як власне і переживає за місто. Йдеться про
місцевий патріотизм і відповідальність. Це не означає ідеалізацію міста і
може навіть містити амбівалентні почуття, що, наприклад, відображено у
жарті американців: «Ми любимо ненавидіти Лос-Анжелес». Проте
провідним у сприйнятті міста для тих, хто здатний вжитися в нього, буде
позитивне налаштування.
Відповідальність за місто передбачає цінність екзистенціалу порядку
у бутті міської людини. Переведення «хаосу» у «космос», як метафізика
смислу життя, реально відображається в облаштуванні міської території у
мікро-макровимірах. Про це писав Еліаде: «Будь-яка територія, зайнята з
метою проживання на ній та використання життєвого простору,
попередньо перетворюється з хаосу у космос, через цей ритуал їй
надається деяка форма, дякуючи чому вона стає реальністю» [392, с. 29].
Впорядкування міста, що починається з упорядкування кімнати,
квартири, дому, заклопотаність долею району, інших міських територій,
обізнаність щодо міських об’єктів і загальних міських проблем, посильна
участь у громадських рухах з поліпшення міського життя – атрибути вживання у місто. Додамо до цього маркування міської території, означення
улюблених, «своїх» місць міста, приналежність до окремих міських
спільнот і прийдемо до висновку, що вживання у місто – це захоплюючий
процес, який може тривати усе життя, ставати сенсоутворюючим засобом
самореалізації, творенням власної «планети» у Всесвіті. Пригадаймо
Маленького Принца Екзюпері та один з його афоризмів: «Вранці встав,
вмився, привів себе у порядок – одразу ж приведи у порядок свою
планету!»
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В-живаючись у місто, людина мегаполісу творить зону тілесного й
душевно-духовного

комфорту,

виробляє

засоби

екзистенціальних

відповідей на міські виклики, пізнає, «читає» місто у багатстві його
семіотики.
Підводячи загальні підсумки розмислам про «в-живання» і «виживання» у місті як про екзистенціальні стратегії буття, зазначимо, що ці
буттєві модуси багато у чому залежать від намірів самої людини, її
екзистенціального вибору.
4.3. Соціальні модуси буття людини мегаполісу: Обиватель,
Шукач, Творець
Ми описали деякі типові екзистенціальні домінанти буття-у-місті
сучасної людини за допомогою метафор Бродяги, Лідера, Господаря тощо.
Проте, на нашу думку, існують більш глобальні універсальні модуси
людського існування, детерміновані екзистенціальними вимірами буття.
Філософська антропологія, філософія екзистенціалізму, персоналізм,
проект метаантропології Н. Хамітова фіксують наявність етапу духовної,
екзистенціальної стагнації одномірної «масової» людини та перспективи
виходу з такого стану. Мова йде про буденність, яку не слід плутати з
поняттям повсякденності. У повсякденні навіть за умови повторюваності
подій можуть бути присутні яскраві спалахи переживань: любов,
натхнення, споріднена праця, милування природою тощо. Буденність на
противагу цьому знеособлює людину, редукує її потенціал, коли
особистість вибирає «зручне» одномірне життя для себе замість вольових
інтенцій до осягнення і творення світу, зокрема світу міста.
Обиватель. Буденність у місті присутня перш за все на рівні
обивательського, споживацького ставлення до життєвих задач і життєвого
середовища. Український тлумачний словник так пояснює це поняття:
«Обиватель – людина, позбавлена широких суспільних поглядів, що живе

309

дрібними, міщанськими інтересами, міщанин» [274, с. 499]. Недарма
міщанами називали не тільки носіїв обивательської психології, а й жителів
міста як таких. Вочевидь саме у мегаполісі обивательство контрастує з
іншими способами буття, відкритими до світу міста. Виводячи тип
Обивателя – втілення окремого екзистенціального виміру як типу
відповідної «стадії людини», ми також відштовхуємося від міркувань
С. К’єркегора щодо цього. Філософ бачить в обивателі «масову людину», з
долею іронії називає таких персон «приємні люди» і каже, що «вони посвоєму сприймають життєву складність.., не відчувають потреби у
пізнанні, їхнє існування... – це смиренний вдих з приводу нікчемності
життя» [175, с. 200]. С. К’еркегор пише також про два способи існування
людини: «Можна існувати у якості людини маси чи аскетичнохристиянського індивідуаліста, можна загубитися у земних насолодах, а
можна жити у страху та клопоті в очікуванні смерті і, дякуючи цьому,
досягти порятунку душі» [166, с. 103]. В інших працях постає широко
відома тріада людських стилів життя: естетик, етик та релігійна людина.
Обиватель

виводиться

у

якості

типу,

відповідного

буденному

безособовому буттю, наче нижній щабель Естетика.
На рівні повсякденності та в науковому дискурсі існує історично
складена низка синонімів поняття обивателя: буржуа, філістер, бюргер,
міщанин, одномірна людина, масова людина, сіра маса. Образ обивателя
часто обмірковувався у філософії, психології, ставав літературним
персонажем, згодом відображався у кіносюжетах. Ще Г. Гейне виказував
глибоке презирство до нікчемності філістерів у «Шляхових картинах».
В. Набоков

критикував

міщанина

з

низькопробними

ідеалами

та

«узколобою вульгарністю». У класичних літературних творах яскраве
втілення обивательства можна побачити у казці Салтикова-Щедріна
«Премудрий піскар». Піскар, який «жив-тремтів та помирав-тремтів» –
вдала алегорія екзистенції Обивателя, прикметними рисами якого є страх,
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егоїзм, підкреслена приватність, в житті якого зрештою нічого не
відбувається: «піскарі» існують, а не живуть.
В історії кіно знаковим для нашої теми є кінофільм «Летаргія»
режисера В. Лонського, знятий у 1983 році, у назві та сюжеті якого
відображено суть характеру обивателя ХХ століття. Головний герой,
вчений Бекасов у виконанні Андрія Мягкова, – людина, яка досить
комфортно на буденному рівні влаштована, але живе, наче спить духовно,
встигаючи при цьому боляче ображати рідних своєю байдужістю. Проте
трагічні

граничні

ситуації

(смерть

матері,

зґвалтування

дівчини

злочинцями у вечірній електричці) вщент руйнують «летаргію», і чоловік
прокидається до дійсного життя, ризикує собою в ім’я справедливості.
Показано, як герой коливається у своєму виборі і все ж таки – стає
Людиною.
Обиватель зазвичай виживає у місті, намагаючись накопити
заздалегідь матеріальні блага і захиститися від можливих загроз.
Обивательське
стандартизованих
обивательського

мислення

й

схем,

звичаїв,

типу

стають

відповідно
родових

«біомасою»

вчинки

тяжіють

догматів.

Саме

для

до
люди

пропагандистських

маніпулятивних технологій, що звернені, перш за все, до «першого
поверху»

людських

потреб,

до

інстинктів

і

почуттів

хибного

марнославства, виключності. Припускаємо, що в обивателях латентно
присутні бажання піднестися у власній значущості, в них вирує
«ressentiment» – суміш заздрості і мстивості як зворотний бік прихованих
образ чи приниженості.
Повертаючись до К’єркегора, зазначимо, що він заперечує філософію
обивателя та прагне вищих людських цінностей. Повноцінне життя – це
поєднання волі і пристрасті заради вдосконалення під егідою віри. І хоча
людина глибоко самотня у своїх пошуках «або-або», переживає болісний
відчай і внутрішню боротьбу, проте, тільки ступивши на тернистий шлях
індивідуального вибору, зможе стати вільною, жити дійсним життям.
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Зрештою к’єркегівський Обиватель (Spidsbergen) – це пересічна людина,
яка керується стадним почуттям і хоче бути як усі. Формально він живе
«правильно»: працює, утворює сім’ю, намагається гарно одягатися та
грамотно розмовляти. Проте переважно пливе за течією, погоджуючись з
обставинами, не думаючи про те, що можна щось змінити у житті. Він
просто не знає, що в нього є вибір [325].
Екзистенціально Обиватель відчужений від мегаполісу, байдужий до
масштабних міських проблем, якщо тільки вони не загрожують його
мікровиміру

буття.

Керований

інстинктами

самозбереження

та

продовження роду, піклується насамперед про задоволення біологічних
потреб. Велике місто – апофеоз конс’юмеризму, усе функціонування міста
огортається навколо процесів купівлі-продажу. Наразі мова йде вже не про
споживання, а про споживацтво як життєву філософію, як міру усіх речей.
Демонстративне споживацтво, виявлене Торстейном Вебленом [305],
капіталістичний культ індустрії і взагалі – формування ідеї споживання як
національної, загальнодержавної ідеї, створюють масштаб споживацьких
запитів, який виходить далеко за межі необхідного. Тривога, клопіт,
гонитва за матеріальними цінностями зачіпляє тільки частину людського
потенціалу та знецінює інші прояви. Системи кредитування, диктат моди,
індустрії краси і статусу, намагання відповідати елітним канонам
призводять до того, що Ж. Бодрійяр називав «руйнуванням дійсності»,
підміною

дійсності

«суспільством

спектаклю»

у

гіперреальності.

Нарощуються риси особистісної деградації споживача та інфантильності в
очікуванні споживацьких чудес: «...антропоїдні мисливці-збирачі, що
блукають у джунглях міст, ... очікуючи дива від споживання, призводять
до дії предмети-симулянти і далі очікують, що щастя прийде само по собі»
[54, с. 67]. Зацикленість людини на споживанні вочевидь обмежує
духовно-душевний потенціал. Адже споживач, маючи все, хоче більшого.
При цьому спрага споживання не обов’язково привносить матеріальні
дивіденди, а може просто залишатися головним життєвим «інтересом».
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Якщо у складених європейських соціальних стратах здавна
розподілено коди престижу і статусу, то в нас досить масовим стає
бажання городян піднятися до «крутизни» навіть шляхом кабальних
кредитів або часто-густо – злочинів. Повсякденність пострадянських країн,
включаючи Україну, демонструє нам вражаючі типи людей, які зробили
споживання головним змістом і способом життя. Архетипові уособлення
«мідасів» чи «плюшкіних» мають в накопиченні екзистенціальний
стрижень свого існування. Розміри багатства на кшталт садиби Межигір’я,
які переходять межі здорового глузду, виявляють глибинну кризу
особистості, яка скоріш за все боїться не-вижити за якихось умов або
повторити злиденність років минулої своєї біографії.
Проте приклади подібного життєвого вибору пов’язані не тільки з
олігархатом, адже спрага споживання, що стає надцінністю міського
облаштування, притаманна безлічі містян та їх родин. Багатство і бідність
мають між собою метафізичну й економічну прірву, мрії про великий
достаток для багатьох залишаються утопічними, попри це спостерігається
справжній культ речей. Мабуть, історичне падіння «залізної завіси»,
контраст сучасних картин достатку і з радянським періодом всезагальної
скромності, зміна порожніх полиць у магазинах на купу товарів донесхочу,
породили у свій час справжню зацикленість на споживанні як такому і на
його знакових атрибутах. Всупереч здоровому глузду споживацька
реклама займає усе більше інформаційного часу та площ у ЗМІ, показуха
дорогих іномарок на вулицях міста творить транспортний колапс,
величезні кошти розкрадаються окремими суб’єктами влади, навіть на
ремонтах доріг, якими вони самі ж вимушені пересуватися.
Окремо відзначимо феномен оніоманії – неухильної пристрасті до
купівлі товарів, часто не потрібних і не відповідних матеріальним
можливостям (з давньогр. ὤνιος – для продажу, μανία – божевільня тяга).
Процес купівлі отримує чи не культове значення, набуває екзистенціальної
напруги, смисложиттєвого змісту. З. Бауман, один з авторів концепції
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глобалізації,

справедливо

зазначає,

що

«споживач

у

суспільстві

споживання різко відрізняється від попереднього споживача вже тому, що
центральним питанням стає питання про те, «людина споживає, аби жити,
чи живе, аби споживати» [406, с. 77]. Себто, переживання життя
відбувається через спо-живання. Наслідком цього є ще одна інноваційна
соціальна хвороба – аффлюенца (від англ. influenza (грип) та affluence
(багатство)), «подібна заразному стану перезавантаження, обов’язку,
неспокою, непотрібності, які спричинені неухильним бажанням чогось
більшого» [437, с. 79]. Споживання за визначенням перестає бути
достатнім, воно перетворюється у «дурну нескінченість» усе нових й
нових спокус та перспектив. Зазначимо, що людина, яка переживає
аффлюенцу та оніоманію, може потрапити у колообіг працеголізму заради
багатства з причини надмірної емоційної залежності від нього.
Отже, атмосфера конс’юмеризму, просочена неухильною спрагою
споживання, відзначена водночас хронічним неблагополуччям у цій сфері.
Екзистенціальна зануреність у процес споживання природно обмежує
духовно-душевну складову особистості та непропорційно нарощує
фізичну. Так споживання, скероване на вдосконалення тілесних потреб,
зрештою руйнує тіло й душу. Буденний образ життя, зациклений на побуті
та матеріальному накопиченні, породжує сімейний егоїзм, психологію
«моя хата з краю», звичку судити про оточення за рівнем життя, а не за
його повнотою.
Буденна людина міста наче й не живе у місті, не бачить його
повноцінно, адже її трафік звужений до мікросвіту власних інтересів. «Для
більшості людей образ міста обмежується банальностями, що стосуються
великих магазинів, місць, які вони відвідують або яких уникають.
Неоднозначність та складність міської реальності зводиться до однієї
схеми», – зазначав А. Лефевр, міркуючи про буденні практики міста [185,
с. 142]. Нудьга буденного городянина сублімується в індустрії розваг, де
замість гострого гумору нав’язуються симулякри штучного весілля, а ігри
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розуму і почуттів можуть поступитися азартним іграм, комп’ютерній
залежності,

споживанню

«взірців»

маскультури.

Людське

життя

об’єктивується у колі своїх та чужих, а буденна комунікація, яка містить
певну

душевність

у

родинному

оточенні,

назовні

транслюється

мовленнєвим автоматизмом, обміном негативом та компенсаторною
агресією. У спілкуванні на рівні «Я – Воно» інший сприймається як пішак
у змаганні за місце під Сонцем. Зазначений інстинкт влади ще не вириває
людину з буденності, але дозволяє їй закріпити власні позиції у буденному
клопоті задля зручності та безпеки. Саме буденний світогляд, який
підігрівається всебічною комерціалізацією життя, дозволяє деяким людям
«продавати» голоси на політичних чи судових заходах, продавати совість.
Ми визначили, що споживання у мегаполісі є безсумнівним
каталізатором буденності, її поживним середовищем і добривом, проте
водночас ця ідея може предстати і як суто гранична ситуація людського
буття. Як ми писали у попередньому підрозділі, за умови втрати засобів
для споживання і загублення волі до повноцінного життя, деякі люди
стають бомжами, «напівлюдьми», адже саме так їх сприймає суспільство.
Водночас багатії, які мають максимум свободи споживання, у збіднілій
країні

отримують

свої

специфічні

драми,

бо

вимушені

долати

екзистенціали самотності й небезпеки серед зубожілого населення. Отже,
чинник споживання є екзистенціально амбівалентним феноменом, може
сприяти заглибленості буденності, а може розгортати переживання
граничного буття.
Безпосередньо ознаки граничного буття виходять далеко за рамки
споживацьких проблем. «Граничне буття людини виступає таким виміром
людського буття, в якому особистісне начало переходить із можливості у
дійсність. Таке буття, перш за все, є станом негації по відношенню до
буденності, значною мірою воно є буттям, що не стверджує, а руйнує
попередній безособовий стан. Тому граничне буття виступає буттям
трагічного народження особистості. Внутрішня самотність, яка була
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прихована у буденному вимірі людського буття, тепер виходить назовні і
відкривається

свідомості.

Ця

самотність

виражається

у

таких

екзистенційних станах, як закоханість, туга, жах, відчай, гнів» [352, с. 6].
Дійсно, якщо коло буденності стає затісним, і людина відчуває пориви до
інших способів життя, вона ініціює пошук свого місця у місті, пошук
спорідненої душі і сродної праці. Для цього потрібна неабияка духовнодушевна метаморфоза, певні екзистенціальні потрясіння.
Велике місто містить нескінченний потенціал не тільки трагічних,
але й радісних граничних ситуацій, які спонукають до Пошуку.
Погоджуємося з Н. Хамітовим, що рушійними силами цього процесу є
воля до пізнання, до влади, до любові і творчості. Додамо до цього, що
фундаментальною екзистенціальною потребою людини виступає воля до
смислу. Шукаючи сенс життя в місті, Шукач або «знаходить себе», або
пориває з містом, сподіваючись продовжити пошуки в інших просторових
координатах і перетворюється у Мандрівника, Туриста чи навіть у
Бродягу. Міський гедоніст (аналог Естетика К’еркегора) шукає у місті
різнобічних задоволень, поки не присичується. Більш духовна людина,
намагаючись повноцінно організувати життя (аналог Етика), інтегрується у
міський простір багатогранно.
Пізнання міста Шукачем передбачає відкритість світу міста та його
людям, подолання відчуження від мегапростору, готовність надавати
відповіді на виклики оточення. Історія мегаполісу, його міф, семіотична
палітра осягаються з відчуттям особистісної причетності до цього. Шукач
зонує місто і знаходить в ньому спорідненість, складає власну
екзистенціальну мапу міста. Бажаючи знайти однодумців, стає учасником
міських спільнот. Шукаючи покликання, виявляє інтегральність натури у
просторі інтегрального міста. Шукача з повним правом можна назвати
Інтерменом, адже його «пошукові системи» життя не обминають
пошукових систем Мережі. Переживаючи бажання до пізнання світу і
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любові, він зазвичай готовий обмежити віртуальне спілкування заради
реальних зустрічей.
Звернемо увагу на те, що в кожному мегаполісі існують свої «місця
закоханих»: Міст Любові (як правило, з символічними замочками, що
начебто закріплюють почуття), або Фонтан Любові, певні символічні
дерева, статуї, пам’ятки із любовними легендами, міфами, магічними
загадками. Закохуючись, Шукачі зазвичай закохуються і у місто зустрічей,
разом пізнають мегаполіс в його різнобічних принадах. Недарма кожна
пара наречених має в сценарії шлюбних ритуалів вшанування героїчних та
сакральних місць у місті. Тим самим історія кохання й одруження наче
закарбовується міфологічно та просторово, стає частиною історичного
часу і простору мегаполісу.
Інколи людина міста у пошуках сенсу дивиться на велике місто як
суто на кар’єрний плацдарм для реалізації власних амбіцій. Воля до влади,
стаючи

екзистенціальною

домінантою,

обмежує

душевно-духовну

складову, бо передбачає напружену гонитву за статусом і усе новими й
новими доказами панування і впливу. Оточення об’єктивується, а час і
простір міста використовуються задля побудови владних ієрархій у
структурі міста. Не заперечуючи значення людей влади, здатних творити
світ на засадах істинних цінностей, підкреслимо все ж таки, що
педалювання саме владного інстинкту редукує людський потенціал,
особливо в умовах неабияких соціальних викликів. Адже тверді рішення
потребують сильної волі та вміння швидко долати сумління, притаманні
глибоко

мислячій

людині.

Коли

ж

влада

використовується

для

культивування власного его, вона може призвети Шукача у тупікову зону
нарощування матеріальних атрибутів сили. Як ми писали вище, тільки у
разі ставлення до влади як до інструменту досягнення суспільного блага,
можна казати про справжнє лідерство людини у міських спільнотах.
Провідною рушійною силою виходу з буденності виступає творчість
у будь-яких своїх формах: від прикрашення власного під’їзду – до
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творення проекту міської утопії. «Для людини найголовніше, – писав
М. Бердяєв, міркуючи про природу творчості, – досягти стану підйому та
екстазу, який виводить за межі буденності, екстазу думки, екстазу
почуття» [42, с. 326]. Хочеться вірити, що, дійсно, у кожній людині
присутня іскра божа, яка при певних умовах може спалахнути над сірістю
буденності.
Велике місто має широкий потенціал для індивідуальної та
колективної творчості. Культурні заклади і заходи представляють
панораму креативних пропозицій. За умови поміркованої інформаційної
політики і культурної політики престиж творчості може стати більш
високим, ніж престиж споживання. В українських мегаполісах поки що, на
жаль, замало якісних творчих перформенсів, які б втягували у свою орбіту
великий

людський

загал.

Танцювально-пісенні

програми

на

ТБ,

центральних вулицях і майданах хоч і об’єднують людей, роблячи з
натовпу чутливу публіку, все ж таки більшою мірою направлені на
розвагу, на споживання артефактів, а не на співтворчість. Аура творчості
великого міста складається також з мікросвітів творців, тому творчість
культурна пов’язана із соціально-політичною пасіонарністю на місцях,
бажанням творчого підходу і до помешкання, і до стосунків з ближніми й
дальніми, до життєвих справ взагалі.
Сміливість творчої людини йти за своїм покликанням означає не
особистісне поставання, а подолання буденності (принаймні у власних
артефактах) втілює волю до свободи. Коли креативний городянин
підіймається до справжніх висот у своїх проектах, і вони стають
реальністю

мистецтва,

відбувається

упровадження

творця

в

таку

невловиму структуру, як дух міста. Образ, імідж, бренд міста напряму
залежать від креативності містян. Архітектура, ландшафтний дизайн,
споруди мистецького призначення, сама наявність в міській біографії
видатного творця – усе це оформлює неповторне обличчя міста. Постаті
великих митців своєї епохи та образи їхніх міст або місць у містах
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сплітаються у нерозривні ланцюги асоціацій: М. Булгаков – Андрієвський
узвіз Києва, О. С. Пушкін, Ф. М. Достоєвський – Санкт-Петербург,
Моцарт – Зальцбург, Ель Греко – Толедо, Х. Л. Борхес – Буенос-Айрес
тощо. А такі скарбниці культурної спадщини як Париж чи Рим століття
поспіль приваблюють людей світу, аби ті змогли долучитися до чисельних
культурних пам’яток, пов’язаних з великими постатями історії.
Ведучи мову про видатних людей, які своєю творчістю увіковічують
образ міста, можна погодитися з Н. Хамітовим, що творчість зазвичай
загострює драми граничного виміру буття. Вона часто живиться явними чи
уявними колізіями, трагедіями і конфліктом художника із суспільством;
земне життя митців рідко досягає тих етико-естетичних вершин, які
транслюють їхні твори. Тим не менш митці здійснюють прориви у
трансцендентне, задаючи екзистенційній діалектиці людини вектор
розвитку до осягнення вічних цінностей. Те ж саме можна сказати і про
таких особистостей, які у людській історії здобули славу героїв,
наприклад, Жанна Д’Арк або Гарібальді. «Олюднюють» місто сакральні
персони. Можна говорити про «genius loci» на місцях земного помешкання
духовних

пророків

людства,

лідерів

світових релігій.

На різних

континентах в міській архітектурі закарбовано образи «місцевих» святих:
архангела Михаїла у Києві, св. Діонісія у Парижі, св. Пантелеймона в
Кельні, Миколи Чудотворця у Нью-Йорку тощо. Зазначимо, що «Genius
loci» може бути також пов’язаний і з постатями різноманітних кумирів
поколінь, героїв літературних творів, міфів та навіть антигероїв. Проте
саме герої, святі і генії, їхня реальна чи уявна присутність в історії міста
здатні надавати вищий зміст буттю у місті і буттю взагалі як прагненню до
Істини, Добра і Краси в гармонії любові і волі до життя. «Реальними
орієнтирами у прагненні людини до вільного розвитку і дійсного щастя
слугують три ідеальні вершини. Це – Геній, Герой і Святий. Далеко не
кожний здатний досягнути цих вершин, проте уподібнюватися їм як
провідній ідеї – здатна і повинна кожна людина» [352, с. 298]. Що об’єднує

319

зазначені стратегії життя? На нашу думку, це – глибинна вірність своїй
справі, готовність до самопожертви в ім’я мистецтва або високих
загальнолюдських духовних цілей, зрештою, готовність віддавати, а не
брати. Чи не є це єдиною справжньою альтернативою філософії
споживання?
Саме в цій альтернативі (творчість і споживання) ми вбачаємо
перемогу ідеї повноти життя над ідеєю рівня життя, залог творення
гармонійного буття людини міста і творення міста у часі як духовнодушевного ореолу культури в єдності з матеріальним світом речей.
Виходячи за межі буденної пересічності і граничних ситуацій, екзистенція
творчості здатна втілюватися у метаграничному вимірі: «...гармонія
метаграничного буття – це гармонія осягнення свободи як творчості
власного життя, а також гармонія особистісного вирішення трагічних
протри життя... Це творення свого життя як цілісності і осягнення його
сенсу, а в результаті – отримання повноти життя» [352, с. 127].
У висновку зазначимо, що проект метаантропології Н. Хамітова
надає

вдалий

методологічний

інструментарій

для

визначення

антропологічної тріади Обивателя, Шукача і Творця як універсальних
міських екзистенціальних модусів буття. Це дає підстави для розгортання
у перспективі такої сфери досліджень, як метаантропологія міста.
4.4. Комунікативна сфера мегаполісу у гендерному вимірі
Людина села чи маленького міста, яка жила згідно з традиціями
предків у гармонії з природою, знала імена і звичаї сусідів, а то й усього
міського оточення, поступається місцем урбаністичній людині – анонімній
істоті серед собі подібних, зануреній у темпоритм штучного міського
агломерату. Як будується комунікація жителів великого міста? З першого
погляду здається, що саме мегаполіс надає оптимальний простір для
спілкування,

зумовлює

мега-комунікацію.

Мільйони

людей

мають
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можливість

щоденно

перетинатися

один

з

одним,

знайомитися,

налагоджувати стосунки різного роду. Палітра людських типів, безліч
місць суспільних зібрань, широка доступність комп’ютерних мереж для
віртуальних знайомств – усе це начебто повинно творити комунікативний
вибух, зокрема у гендерних стосунках. Проте при більш уважному розгляді
стає очевидним, що у великому місті часто спостерігаються інші явища:
самотність, замкнені комунікативні мікрогрупи, тривалі «діалоги» з
комп’ютером

замість

реального

спілкування,

кризи

у

гендерних

відношеннях.
Дослідження
завданням,

комунікації

оскільки

саме

в

великі

мегаполісі
міста

є

досить

являються

актуальним

цивілізаційно-

культурними й політико-економічними конгломератами, які визначають
сутність епохи. Це помітив ще на початку ХХ століття один з перших
дослідників міста Л. Вірт: «Міра, до якої сучасний світ можна назвати
«урбанізованим», не визначається лише частиною сукупного населення,
що проживає в містах. Вплив міст на соціальне життя людини означає
дещо більше, аніж свідчить пропорція міського населення; адже місто —
це не тільки місце проживання й роботи сучасної людини, а й генеруючий
та управлінський центр економічного, політичного й культурного життя,
що втягнув у свою орбіту найвіддаленіші спільноти світу і сплів різні
регіони, різних людей та різні види діяльності в єдиний космос [76, с. 93].
Провідний дискурс міської комунікації – полілог – спілкування багатьох.
Це пов’язане з тим, що велике місто повсякчас організовує конвенційні та
неконвенційні спільноти людей, які вимушені взаємодіяти у певних
обставинах.

Людина

міста

виробляє

специфічну

комунікативну

спонтанність – вміння швидко вмикатись у діалог з незнайомцями заради
загальної функціональної мети або заради спільного гаяння часу. При
цьому, на наш погляд, в українських містах спостерігається традиція
переведення конвенційних полілогів у неформальні. Цьому сприяє
природна душевність, щирість і толерантність містян, звісно, за умови
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благополучного міського життя. Звернемо окрему увагу на спілкування у
місті чоловіка і жінки, оскільки саме у гендерному контексті комунікації
виявляються найбільш розючі проблеми взаємовідносин людей, що
впливають на мікро-та макроспільноти у соціумі.
Тема комунікації чоловіка і жінки у місті актуалізується також тим,
що в наш час мегаполіси усе частіше демонструють явища демографічних
перекосів, гендерного насильства, кризи шлюбів, нарощування самотності
чоловіків і жінок. [237, с. 70–76]. Визначення всебічних детермінант цих
деструктивних явищ – нагальне завдання вчених.
Контроверза чоловічого і жіночого стародавня. Сократ, Платон,
Аристотель заклали основи європейської патріархальної філософської
традиції, згідно якій розум асоціювався з чоловічою сутністю, а хаос та
недосконалість людини – з жіночою. «Фундаментальним принципом
філософського знання виступав у філософії афінської школи принцип
підлеглості тілесного/жіночого розумному/чоловічому, метою якого було
формування

настанов

суб’єкту

на

досягнення

максимального

раціонального контролю над чуттєвістю» [134, с. 4]. Античний постулат
переваги чоловічого мислення і мовлення простягнувся на тисячоліття
людської історії й дожив до нашого часу. По мірі розвитку емансипації та
урбанізації проблема репрезентації людей міста ставала предметом
розгляду все більшого кола науковців. Г. Зіммель, який одним з перших
поставив питання про необхідність вивчення життя у великому місті,
досліджував формування особистості у мегаполісі через рівень відчуження
та

свободи

міських

мешканців,

відмічав

стандартизацію

їхнього

соціального життя, загрозу загублення самоідентифікації чоловіків та
жінок [138]. Ж. Бодрийяр, Е. Гоффман, М. Маклюен, М. Фуко відзначали
деструктивні аспекти риторики великого міста, всеїдний вплив влади в
буквальному і метафізичному смислах, суто патріархальний характер
комунікативних моделей. Е. Гідденс вважав, що сучасні мегаполіси
провокують деперсоналізовані, безособові соціальні відносини, хоча
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водночас можуть бути витоком різноманіття, а іноді й інтимності. Проте у
стосунках

міських

людей

суперництво

зазвичай

домінує

над

співробітництвом [89, с. 399]. Радикально налаштовані феміністські автори
Б. Торне, С. Трьомель-Пльотц, П. Фішман описували сучасну гендерну
комунікацію як однозначно дискримінаційну, побудовану на чоловічому
домінуванні та жіночому підкоренні. У гендерній філософії також склалася
традиція опису бінарних опозицій чоловіка і жінки стосовно їхньої
комунікації

та

вироблення

світоглядних

установ:

раціональність-

емоційність, статика – експресія, мовленнєва стриманість – балакучість
тощо.
Окремо зазначимо появу в сучасних гендерних розвідках терміну
«гендерлект»,

за

яким

розуміються

універсалії

гендерного

комунікативного простору, набір ознак, притаманних суто чоловічому чи
суто жіночому мовленню. Один з дослідників гендерлекту К. С. Шаров
зосереджується на мовленнєвій поведінці чоловіків і жінок у західних
містах та обґрунтовує раритетну точку зору про поступову руйнацію
патріархальних стереотипів спілкування. Вчений показує, що сучасна
жінка, як і чоловік, здатна домінувати у бесіді, вести чітку лінію
аргументації. При цьому вона комунікативно більш пластична, ніж
чоловік, бо разом із «запозиченими» у чоловіків інтелектуальними
здібностями

залишається

гарною

слухачкою,

сенситивним

співрозмовником [371, с. 38–52].
Деякі автори справедливо звертають увагу на те, що комунікація
сучасних чоловіків і жінок напряму залежить від взірців життя, нав’язаних
маскультурою, суспільством споживання. Саме у великому місті різнобічні
канали ЗМІ всіляко транслюють «ідеали» глянцевого, показово успішного
життя, гламуру. Доктор філософських наук С. Крилова, дослідниця
феномену краси у бутті людини, слушно розглядає антитезу справжньої та
удаваної краси як основу справжнього та удаваного життя. Надається
визначення гламуру: «це соціальне явище, що означає установку на
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домінанту зовнішньої краси, яка відповідає стереотипам свого часу (...),
явище, яке пронизує усі (курсив наш) сфери життя» [171, с. 126]. Дійсно,
«гламуризація» життя, бажання долучитися до статусних, елітарних з
точки зору обивателя спільнот породжує певні трафарети поведінки та
іміджу, задає шаблони тем для спілкування з обов’язковим елементом
показної вибраності.
Не дивлячись на вже досить тривалий період емансипації жінки,
особливо,

міської,

зберігаються

у

сфері

патріархальні

комунікативних

тенденції.

Знавець

проблем
з

мегаполісу

філософії

релігії

М. Воробйова взагалі проголошує приреченість жінки міста відповідати
патріархальним стереотипам жіночої краси та підкори згідно прадавнім
сакральним установкам: «У місті жінка в якомусь сенсі більш самостійна,
вона має більше можливостей для кар’єри і освіти. Проте усе, що дається
жінці у місті, дається їй для того, аби вона росла і радувала око чоловіка,
була для нього бажаним призом. Гламур символізує успіх у полюванні.
Це – жінка-мисливиця, будь вона амазонкою чи домогосподаркою.
Зовнішньо щаслива дама завжди береться за взірець. Ніколи не робиться
акцент на її внутрішніх переживаннях та особливостях внутрішнього світу
(...). Це – емоційне консервування» [133].
Велике місто постає загалом як глобальний стресогенний простір для
чоловіка і жінки. Керівник київського Центру психіатрії Євген Воронков
бачить в мегаполісі своєрідну пастку, Молох, якому приносяться в жертву
людські душі, дослідник відзначає «синдром великого міста», виражений у
різних психічних розладах, страхах та фобіях, властивих городянам. У
великих містах досить поширена аномія – такий стан, в якому людина
переживає тотальну невизначеність і відсутність позитивних перспектив,
наслідком чого стають депресії, некерована агресивність, підвищена
тривога, відчуття беззахисності та песимізму. Екологічні та соціальнокомунікативні проблеми формують чинники деструктивних настроїв
мешканців міст: це – «постійний шум за вікнами, викиди та сморід,
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крадіжки та розбої, хамство у громадських місцях, вуличні пробки,
інфекції, про які в провінції навіть не чули» [247, с. 113].
Зазвичай тема спілкування чоловіка і жінки розглядається у руслі
практичної філософії, соціології, психології та міждисциплінарних
досліджень. Бракує екзистенціального підходу до аналізу комунікативної
динаміки

мегаполісу,

хоча

саме

в

комунікації

виявляється

та

вибудовується екзистенція городянина. Гендерна комунікація сполучає
вербальне і невербальне в чоловікові і жінці, тілесність і духовність,
душевність і байдужість, майстерність діалогу та комунікативний егоїзм.
Не можна ігнорувати фактор сексуальності, який є природним підґрунтям
гендерної комунікації та набуває суперечливих аспектів саме в місті.
«Сексуальності ми не надали свободу, ми підвели її до межі нашої
свідомості, оскільки це саме вона зрештою диктує нашій свідомості єдине
можливе прочитання нашого позасвідомого» [341, с. 356], – вказував
М. Фуко. З одного боку, постійна атмосфера скупчення редукує інтимність
тілесності, її таїну. Щільне сусідство у громадських місцях, породжуючи
надмірну фізичну близькість, спонукає гасити флюїди сексуальності,
зберігати психічну рівновагу. Тому, на перший погляд, у мегаполісі,
особливо, у місцях скупчення людей, відбувається певне нівелювання
статі. Цьому сприяють і спалахи компенсаторної агресії, і підсвідоме
роздратування людей, вимушених терпіти вторгнення чужих у власну
інтимну дистанцію. Чисельні дисциплінарні сектори мегаполісу (школи,
виші, храми, державні заклади, пенітенціарні системи) також вимагають
свого психологічного дрес-коду щодо виявів сексуальності. Проте з іншого
боку, велике місто – це суцільна сексуальна провокація. Культ
сексапільності у медіапросторі, вулична мода, демонструючи відвертість в
одязі, створюють ілюзію доступності протилежної статі. Як доказ цього, у
мегаполісах невпинно розвивається секс-індустрія. Вулиці червоних
ліхтарів, будинки розпусти, повії на кільцевих дорогах міст, майже
відверта реклама секс-послуг – сталі атрибути великих міст у сфері
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«стародавньої

професії».

Із

розвитком

Інтернету

та

спрощенням

транспортного сполучення між містами набуває розмаху новий вид
мандрівки – секс-туризм.
Звісно,

велике

місто

–

великі

спрокуси.

Навіть

на

рівні

першопочаткових знайомств кожен чоловік і жінка міста мають навколо
себе потенційний масштабний полігон «запасних варіантів» у пошуках
партнера.

доповнений

Інтернет-пропозиціями.

Поверхневістю

і

пріоритетом візуального впливу відзначено комунікацію чоловік і жінок у
натовпі. Це зокрема виявляється у зверненнях людей один до одного, де
виявляється однобічна спроба індивідуалізації. Поширеним засобом
звернення є слова, що відображають статеву належність (хлопче, дівчино,
чоловіче, жіночко, бабцю, дідусю), соціальний статус (громадянка, пані,
пан, хазяїн), вік (дівчинко, бабуся), квазіродинні зв’язки (сестро, брате,
батьку, мамо, дядю, тьотю), професію (водію, продавцю, лікарю,
міліціянте), максимально об’єктивацію і спрощення людей (чуваку,
чувихо, єй ти, ей ви). Знаковим неологізмом виступає метафора «офісний
планктон», який характеризує службовців різноманітних установ, схожих
одне на одного настільки, що в цій схожості втрачається індивідуальність
загалом і статева зокрема. Цікаво, що сталі поняття «мужик» і «баба»
отримують у місті додатковий сенс: «мужик» уособлює суто маскулінний
тип, а «баба» – фемінний з відтінком зневажливості. Проте у більшості
випадків багатство особистості редукується до стереотипів щодо міських
типажів, які часто вербалізуються через сленгові моделі: крутий, білявка,
бомж, мачо, шлюпа, пацан тощо. Отже, спрощення – ключова подія
спілкування у юрбі мегаполісу.
Зрештою, в умовах атаки на тілесність та диктату дисциплінарних
локацій чоловік і жінка вимушені виробляти амбівалентні засоби
виживання, пристосування один до одного: мати тілесну відчуженість і
при цьому – відповідати взірцям сексапільної маскультури, мріяти про
глибину

стосунків

–

і

задовольнятися

поверхневістю.

Зазначена
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амбівалентність може породити лицемірство в найбільш інтимній сфері
гендерної комунікації, призвести до самотності тих, хто не виробив
конструктивного вектору поведінки в атмосфері скупченості міста, його
тілесних викликів.
До того ж розвинута нині індустрія віртуального сексу вкрай
посилює самотність аж до відмови від природних статевих стосунків,
перетворюючи людину у психологічного гермафродита, віртуально
залежну істоту. Буденна людина, яка живе інстинктами, переживаючи
чуттєву атаку міста й не маючи духовних ресурсів для самоконтролю,
може впасти у тілесну несамовитість, у насильство в тій чи іншій формі
або вибрати шлях інерції – баналізацію інтимного спілкування чи навіть
його згасання. Очевидно, що для повноцінного розгортання тілесності
чоловікові і жінці міста необхідно піднятися до більш високих планів
взаємодії. Зупинившись у буденному колі спілкування, чоловік і жінка
автоматично транслюють архетипові родові ролі. У такій комунікації
зазвичай переважають монологізм родинного лідера та буденні ритуальні
діалоги. Опиняючись у граничній ситуації «атаки на тілесність», людина
транслює екзистенціали розпачу, апатії, тривоги. На шляху до порозуміння
чоловік і жінка граничного буття загострено відчувають свою гендерну
ідентифікацію; керовані волею до влади, вони можуть впадати у
конфлікти, суперечки, основою яких є внутрішній конфлікт – дисгармонія
екзистенціального неблагополуччя. Проте особистість, яка навчилася
конструктивно трансформувати колізії граничних ситуацій, здатна через
такі екзистенціали, як толерантність і любов, виробляти терплячість до
ближнього, зберегти тілесну автономію й емоційність справжньої
близькості. Розвинути ці якості у мегаполісі дозволяє зокрема ігровий
дискурс. Адже у культурі великого міста присутні інновації щодо
знайомств і зближення чоловіків та жінок із врахуванням дефіциту часу та
надмірності пропозицій. Наприклад, флірт-паті, флірт-квести, фліртком’юніт, speed dating (міні-побачення) та інші раціонально й водночас
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душевно організовані заходи допомагають деяким людям набути гендерну
комунікативну компетентність, знайти одне одного.
Розглянемо

духовний

вимір

комунікації

гендерлекту,

який

реалізується через вольові інтенції чоловіка і жінки до пізнання, творчості,
самореалізації, осягнення нових смислів буття. Мегаполіс надає великі
можливості для духовного розвитку. Чоловік і жінка мають широкий
доступ до історико-культурних артефактів, до безлічі пропозицій і
можливостей

професійної

самореалізації.

Імпульс

до

духовного

спілкування народжується у щирому інтересі людей один до одного. Аби
розгледіти Іншого, людині мегаполісу треба вміти подолати інерційність
буття та виробити власний темпоритм у вітальності міста, знайти свою
духовну нішу, просторово-темпоральний спосіб акумуляції духовності.
Духовний рівень спілкування реалізується через діалог – симетричну
комунікацію, в якій чоловік і жінка відкриваються у багатстві свого
духовного потенціалу, знаходять спорідненість. При цьому одна з базових
засад повноцінного діалогу – вміння слухати. У діалозі долається
об’єктивація

поверхневого

буденного

сприйняття

людей

натовпу,

відбувається свято Зустрічі, яке можна по праву назвати провідним
екзистенціалом духовної комунікації. Тривога, самотність, ворожість
поступаються об’єднанню людей навколо вищих цінностей буття. У
мегаполісі є для кожного можливість знайти по-справжньому своє місце і
по-справжньому своїх людей, однодумців. Творення мікросвіту спільноти
у макропросторі великого міста – застава повноцінної комунікації.
Найвищим об’єднуючим началом у духовному спілкуванні чоловіка і
жінки стає творчість, яка із розвитком стосунків може перетворитися у
спів-творчість – універсалію гармонійного співіснування пари, родини.
Реалізуючись у творчості, творячи при тому й власні стосунки, чоловік і
жінка разом з тим нарощують творчий простір міста. Співтворчість у місті
може стосуватися не тільки мистецьких професій, а й будь-якого заняття,
що розгортає творчу інтенцію. Це може бути і активна соціальна
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діяльність, прилучення до публічних акцій міста, креативна робота у будьякій сфері життя.
Не дивлячись на складний міський темпоритм, найважливішу
складову повноцінної комунікації являє собою душевність. Душевність,
що у традиції метаантропології тлумачиться як метафізична жіночність,
любов, співчуття, ніжність, толерантність, клопіт про ближнього є, мабуть,
досить проблематичною. Мешканці міста можуть з великою любов’ю і
душевністю ставитися до своїх домашніх тварин, рослин і при цьому не
знати імен сусідів або психологічно давити на членів родини, дітей. Такі
парадокси зумовлюються буденною інерцією життя, егоїзмом, страхами і
тривогами великого міста. У мегаполісі спостерігається також парадокс
бездушності у баналізації смерті. Коли інформаційний бум повідомлень
про трагічні випадки стає звичним, коли автобуси, що слідують на міський
цвинтар, тільки фіксуються краєм ока як щось буденне, людина поволі
втрачає душевність, виробляє певну байдужість до трагічного, аби самій
залишатися у психологічному балансі. Нещасні випадки на вулицях міста,
публічні конфлікти, лайки чи в реальності міста чи в його екранній подачі
стають інколи просто видовищем, розвагою, гаянням часу.
Зазвичай центром емоційності й душевності у спільноті є жінка.
Проте сучасне велике місто через свої перенавантаження і ритм може
настільки вимотувати працюючу жінку, що в неї залишається замало
душевних сил. Виходом з цього повинна стати авторефлексія, самоаналіз,
більш раціональна організація праці і дозвілля в родині, грамотний таймменеджмент. Проте головною умовою душевності, на наш погляд, апріорі
є наявність любові. Якщо у буденному бутті любов може замикатися на
родовому колі, а у граничному бутті зіштовхнутися з виявами егоїзму,
амбіцій, ревнощів, у більш досконалому вимірі любов народжує прагнення
порозуміння. Якщо мова йде про кохання чоловіка і жінки як основи
душевності, їхня любов при наявності співтворчості здатна перетворитися
у велику світотворчу силу, у цілісність співбуття людей. «Саме любов-
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цілісність є те, що багато мислителів услід за Платоном називали
андрогінністю

(...).

Як

реалізується

любов-цілісність?

Тільки

як

співтворчість чоловіка та жінки» [351, с. 97]. Отже, доброта, душевність і
любов у комунікації людей великого міста потребують певної роботи над
собою, вміння сполучати суто чоловічі і суто жіночні манери спілкування,
не загублюючи при цьому власної статевої самоідентифікації. У традиції
андрогін-аналізу, яку розвивають Н. Хамітов та С. Крилова, гармонійне
сполучення метафізично чоловічих рис (маскулінних) та метафізично
жіночих (фемінних) тлумачиться як основа творення андрогінної
особистості, що подолала болючі екзистенціальні протиріччя статі та
вийшла на новий, більш досконалий рівень існування – метабуття [351,
с. 14]. Дійсно, щоб глибоко зрозуміти одне одного, чоловікові і жінці
необхідно «резонувати» у своїх інтенціях, мати духовно-душевну
спорідненість. Такий бажаний стан стосунків можна порівняти із відомим
у фізиці образом «сполучених судин», взаємодоповнюючих одна одну.
Андрогінна комунікація долає замкненість буденного буття і бар’єри
непорозуміння граничного буття, у зв’язку з чим цей рівень комунікації
стає відкритим світові, являє собою полілог. Полілог як рівноправна
комунікація багатьох оптимізує урбаністичну комунікацію, а у випадках
соціально значущої загальної мети комунікантів спроможний ставати
основою творення громадянського суспільства. Додамо також, що одним з
головних проявів душевної комунікації чоловіка і жінки в родині,
безумовно, є справа виховання дітей. Проте, пам’ятаймо, що кожна дитина,
окрім родинної атмосфери, переживає вплив з боку своїх педагогів,
вчителів, а ще – й того, що називається Вулиця. Прикметою суспільного
життя українців стають чисельні жіночі клуби, жіночі студії. Подібні
утворення зазвичай сприяють вихованню гендерної впевненості, вчать
жінок відстоювати свої права, зокрема й право на рівноцінну гендерну
комунікацію.
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Висновки до четвертого розділу
Підводячи загальні підсумки розмислам про «в-живання» і «виживання» у місті, зазначимо, що ці буттєві модуси багато у чому залежать
від намірів самої людини, її екзистенціального вибору. Про-живання у
місті

природно

триває

через

пере-живання.

Людина

переживає

екзистенціальні ситуації, вибираючи або наслідуючи певні алгоритми
світосприйняття, шукаючи своє місце у місті та формуючи образ міста у
власній уяві та свідомості. Образ життя міських аутсайдерів формується
під впливом об’єктивних факторів та суб’єктивного вибору. Людині,
народженої у міських анклавах жебрацтва, резерваціях або гетто інколи
неможливо пробитися до повноцінного життя без соціальної зовнішньої
допомоги. Нестача елементарних засобів виживання призводить до
девіантної поведінки андеркласу, компенсаторної агресії, деградації, хоча у
цивілізованих країнах багато робиться для подолання нужд найбільш
злиденних городян. Експресивний показ образів жебраків у художніх
артефактах спонукає людей доброї волі до співчуття і більш активної
участі у справах поліпшення стану андеркласу. Тип Бродяги відображає
перш за все невпинний потяг людини до свободи і водночас – невміння
пристосовуватися до людських спільнот. Природженим витоком цього
може бути етнічне походження «бродяги», або Бродяга може бути
космополітом, відчувати себе «дитиною Всесвіту», проте його навряд чи
можна вважати творцем міського простору. Він виступає як вічний гість
міста. Схожі на нього за пристрастю до блукань «вічні» Туристи і
Мандрівники відрізняються наявністю свого дому, свого ідентичного місця
у місті. Один з типів ви-живання демонструє Маргінал. Він живе одразу у
«двох світах»: світі мегаполісу, де безпосередньо мешкає, і у світі звичок
та традицій, що сформувалися у минулих його місцях проживання –
сільських чи провінційних. Іноді маргіналу складно пристосуватися до
міста, тому йому доводиться ви-живати не стільки матеріально, скільки

331

духовно, поки він не відчує себе «вдома». Проте за наявності волі і
цілеспрямованості саме маргінали здатні вирости у дійсних городян, що
знайшли поле власної реалізації, своє місце у місті та згодом осягли місто
як своє. Якщо людина домінантою свого міського життя і взагалі –
життєвого

сенсу

–

робить

спо-живання,

вона

знеособлюється,

перетворюючись на об’єкт консюмеризму. Її ви-живання полягає у
виснажливій боротьбі за усе нові й нові матеріальні блага, бо, маючи усе,
така людина завжди прагне більшого. В-живання в місто, творення
гармонійного життєвого простору та способу буття передбачає глибоку
роботу людини над собою, екзистенціальну динаміку від інерційного
перебування у місті до усвідомлення можливості «діалогу» з ним.
Вживаючись у місто, городянин впорядковує міський простір і власне
життя, наповнюючи його творчістю і любов’ю. Так формується
екзистенціальна парадигма Творця, яку проаналізуємо більш докладно у
наступному підрозділі.
Ми винайшли три, з нашої точки зору, універсальні екзистенціальні
модуси буття людини в мегаполісі: Обиватель, Шукач, Творець. Вони
перегукуються з ідеями екзистенціальних вимірів буття, окреслених
С. К’єркегором, М. Хайдеггером, К. Ясперсом, корелюються з проектом
метаантропології

Н. Хамітова

–

вченням

про

виміри

буденного,

граничного та позаграничного буття людини. Це надає підстави для
розгортання такої сфери досліджень, як метаантропологія міста, в
контексті якої можна розширювати поле дослідження міських проблем в
бутті людини мегаполісу.
Ми розглянули обивательське, буденне буття-у-місті, що живиться
індустрією споживання, викликає духовно-душевну стагнацію людини і
знецінює образ міста. Відслідкували стратегію пошуку, що виявляє волю
до пізнання і любові, та волю до влади, яка містить екзистенціальну
амбівалентність (влада як самоціль і влада як засіб). Визначили, що Шукач
відкриває світ

міста, вибираючи свій

життєвий

шлях, і

здатен
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гармонізувати міський простір, комунікацію, знайти покликання, своє
гідне місце у місті.
Розглянуто

стратегію

творчості

як

основу

розгортання

метаграничного буття людини-Творця, яка протиставляє споживанню
віддачу власної творчої енергії, а інколи – готовність до подвигу і
самопожертви в ім’я загального блага. Генії, Герої, Святі, чиї імена
закарбовано в міській історії та артефактах, навіть після закінчення
земного шляху зумовлюють екзистенціальну унікальність «genius loci»,
творять славу міст, простягають історію міста у Вічність. А з ними разом –
може, й безіменні, проте віддані своїй справі люди міста, творці, які
здійснюють у своєму міському бутті прориви до світла вищих цінностей.
Мегаполіс містить можливості мега-комунікації і в той же час ускладнює
їх. Виклики міста породжують специфічний гендерлект – моделі
спілкування

чоловіка і

жінки. Буденний

рівень життя баналізує

спілкування, призводить до беззмістовного інерційного перебування у
місті. Екзистенціали агресії і тривоги спричиняють комунікативну
агональність, конфліктне спілкування. Городяни, переживаючи конфлікти,
нарощують у своєму життя екзистенціали самотності, страху, тривоги.
Проте душевно-духовні інтенції, воля до пізнання і творчості творять
екзистенцію Зустрічі чоловіка і жінки розгортають рівноправний діалог у
пошуках спорідненої душі і свого покликання. Місто відкривається таким
шукачам і надає безліч можливостей для реалізації. Любов-цілісність
об’єднує чоловіка і жінку у гармонійній комунікації метабуття, суттю якої
є взаємовідкриття, натхнення і співтворчість. Це зумовлює широке
розгортання потенціалу чоловіка і жінки як в родинному колі, так і у
просторі мегаполісу, співтворцями якого вони стають. Загалом мегаполіс
надає можливість формувати різнобічні спільноти городян та розвивати
комунікативний дискурс полілогу заради толерантної комунікації та
порозуміння.
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РОЗДІЛ 5
БУТТЯ МЕГАПОЛІСУ ТА БУТТЯ ЛЮДИНИ МЕГАПОЛІСУ
В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ТА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
Вочевидь існує два онтологічних феномени: буття мегаполісу і буття
людини мегаполісу. Буття міста має об’єктивний та суб’єктивний виміри:
міста об’єктивно існують у часі і просторі, поза нашим осягненням, та
суб’єктивно – у сприйнятті людини, в її пам’яті та уяві, в її розумі і душі. В
людському сприйнятті

буття

міста пізнається

через переживання

городянином свого існування у міському просторі. Судження людини про
місто природно антропоцентричні, взаємодія із містом відбувається в
екзистенціальному діалозі на рівні «Я-Ти», де виявляється характер
«співрозмовників». У даному розділі підсумуємо винайдені сутнісні риси
мегаполісу та ознаки мешканця мегаполісу як особливого типу людини.

5.1.

Визначення

мегаполісу

в

соціокультурному

та

екзистенціальному контекстах
На початку дослідження ми надали загальне визначення мегаполісу
як міста-мільйонника, що має центроутворюючий вплив на регіон і
державу та справляє міжнародніий резонанс. У результаті аналізу
екзистенціальної специфіки буття мегаполісу, ідей та образів міста, його
знакових систем і викликів надамо підсумкову характеристику мегаполісу
та його ознак.
Подвійна природа. Велике місто сполучає штучну техногенну
природу та звичайну, живу. По відношенню до живої природи мегаполіс
загалом виступає як «друга природа»; ця метафора вбирає в себе також
світ культури міста. Природність і штучність можуть вступати у
контроверзу, а можуть сполучатися гармонійно у міському просторі. Це
напряму залежить від намірів городян, їхніх ціннісних пріоритетів.
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Техногенна природа забезпечує штучний комфорт, проте полонить
людину, роблячи її заручником інфраструктури. При цьому максимально
підсилюється роль людського фактору в бутті міста: технологічна помилка
однієї людини може коштувати здоров’я чи навіть життя багатьом. Жива
природа виступає маркером гармонійного розвитку і людяності. Нищення
її в угоду комерційним інтересам – одна з гострих соціальних проблем
містобудування, поєднання ж технологічних інновацій з відродженням
живої природи знаменує сполучення технологічного комфорту та
екологічності. Вочевидь людина споживацького спрямування налаштована
нарощувати «тіло» міста без клопоту про його екологічність, а духовно
розвинута особистість, виявляючи любов до усього живого, олюднює
місто, прагне збільшувати складові живої природи у мегаполісі.
Мега-виклик. Велике місто постає як сукупність темпоральнопросторових,

техногенних,

антропогенних,

біогенних,

соціальних

викликів. Зазначені вище сенсорна атака мегаполісу, натовп, інтенсивний
темпоритм,

неухильна

віртуалізація

простору,

культ

споживання,

соціальна нерівність, криміногенність, технологізм спонукають городян до
особливих засобів пристосування, до ефективних «відповідей» на виклики,
які часто містять граничні ситуації. Особливо гострі переживання
зумовлені такими форс-мажорними обставинами буття-у-місті, як вуличні
бунти, революції, війни, природні катаклізми. Діапазон екзистенціальних
стратегій людини від виживання до вживання у мегаполіс розгортає певні
екзистенціальні виміри буття та їхні модуси: екзистенціали тривоги,
страху, самотності, але й пізнання, любов, творчість.
Воля

до

безмежності.

Мегаполіс

«проростає»

у

просторі,

здійснюючи тривимірну просторову експансію: місто збільшується вшир,
нарощуються висотні будівлі, заглиблюються підземні локації. Процеси
дезурбанізації дещо стримують це невпинне розростання, проте у разі
некерованості воно загрожує розмити міські межі, зруйнувати саму ідею
міста: агломерації та конурбації, що утворюються в результаті злиття
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мегаполісів,

дають

підставу

говорити

про

перспективу

єдиного

«планетарного міста».
Час мегаполісу з пріоритетом швидкості розгортає специфічні
екзистенціальні ситуації для мешканців (дефіцит часу, необхідність
встигнути, вимушені затримки з причини проблемного трафіку), які
потребують мобільності. Оскільки мегаполіс функціонує у режимі нонстоп, часові координати міста також тяжіють до безмежності: технології
штучного світла і клімату дозволяють створювати в місті ілюзію «вічної
весни» поза часом доби та реальних змін сезонів року, що надає змогу
городянам «випадати» з часу.
Можна таким чином говорити про особливу трансцендентну лінію
розвитку мегаполісу – нескінченно розширювати просторово-часові межі
буття. Це можна назвати загалом волею до безмежності. Вона виявляється
також у потенційній наявності в мегаполісі «усього для усіх» – максимумі
можливих засобів для задоволення будь-яких бажань і потреб. Безмежно
розростається медійний простір мегаполісу в сукупності традиційних та
інноваційних засобів інформації та зв’язку, разом із нарощуванням
кількості населення розширюється і провідний комунікативний дискурс
мегаполісу – полілог.
Мегаполіс формує масштабну гетерогенну симбіосферу та поєднує у
своїй

«другій

природі»

історичне

минуле,

теперішнє

і

проекти

майбутнього. Це дає можливість городянину, переживаючи буття-у-місті,
вільно

«мандрувати»

в

безмежному

історичному

часі,

осягати

багатошарову мозаїку міської семіотики. Таким чином людина у
створеному нею місті виявляє фізично-духовну волю до безмежності, і
водночас сам мегаполіс провокує в ній дане устремління, виступаючи як
максимальне втілення ідеї міста.
Воля до ускладнення («mise en abyme» – принцип матрьошки).
Мегаполіс виявляє волю до безмежності не тільки назовні, а й «всередину»
себе, сполучаючи інтегральну та фрактальну моделі організації простору.
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Нарощується гетерогенність міста, його подрібнення на локації, і кожний
міський локал у свою чергу має вихід назовні – до нових об’єднань та
культуротворчих резонансів. Це вербально відображається у споріднених
метафоричних назвах мегаполісу на кшталт колажу, мультиплексу або
тігеля. Велике місто «перетравлює» сотні спільнот, субкультур, етнічних,
політичних, професійних угрупувань, що мають свої просторові обриси.
Вони репрезентуються як фрактали, локали, кластери, гетеротопії та
співіснують

як

частини

цілого

за принципом

«mise

en

abyme»

(матрьошечний принцип), впорядковуючи цілісне відчуття міста та
надаючи можливість людині створити або знайти в ньому власну нішу.
Фрактали міста мають ієрархію від мікро-до макроутворень: (кімната,
квартира, будинок, двір, район, локації, місто), де кожна складова інтегрує
потенціал людини, виявляючи провідні екзистенціали буття-у-місті.
Зрештою мегаполіс є креативним, інтегральним та інформаційним містом.
Мега-текст. Мегаполіс постає у мегасукупності знаків і символів як
мегатекст, що зчитується, розкодовується та інтерпретується у залежності
від намірів споглядаючого. Кожен образ міста має багатошарову
сукупність значень, які чинять багатошаровий вплив. Визначною рисою
мегаполісу є аудіосеміотика, сукупність шумів, звуків, сигналів, що
вимушують виробляти слухову відбірковість і мобільність в акустичній
інтерпретації. Мегатекст міста викликає в людині мегаполісу бажання його
дробити, творити ментальні карти із особистісним текстовим наповненням.
Усе нових й нових значень набуває загальний поліфонічний образ міста,
коли сутність мегаполісу дихотомічно демонізується чи ідеалізується у
залежності від кута зору спостерігача. Місто сприймається як «джунглі»,
«базар», «молох», «зустріч», «фікція», «фюсіс», «левіафан», «організм»,
«машина», «свято», або як «місто-мрія», «місто-сад», «місто-музей»,
«місто-супермаркет». Гіпертекстуальність міста відображається також у
чисельних міських символах і міфах та виражається в художніх творах,

337

стає артефактом. Окрім цього, текст міста творить його віртуальний образ
та іміджеву презентацію, бренд.
Мега-особистість. Мегаполіси виступають суб’єктами економічних,
соціально-політичних, культурних, інформаційних процесів світу. Імена
міст використовуються як метафоричні замінники сукупних рішень чи
подій: місто (як правило, столичне) позиціонується у якості учасника
переговорів, проектів, різнобічних заходів та наділяється комунікативними
характеристиками: «Вашингтон вирішив», «Москва мовчить», «Мінськ
очікує», «Київ проголошує», «Париж відкриває тиждень моди» тощо.
Доречно зазначити, що Г. Зіммель розглядав місто як автономний
сутнісний феномен, не залежний від реальності, що виник начебто за
власною волею типу кантівського «Ding an sich», не залежного від
сприймаючих його суб’єктів [139]. Себто, місто є об’єктом, відстороненим
від самої людини, і водночас є самостійним суб’єктом.
Вищий вияв суб’єктності мегаполісу втілюється в його осягненні як
особистості. Місто як людина має свій характер, тіло, дух і душу, серце,
мозок, легені тощо. Міста народжуються й інколи вмирають, залишаючи
пам’ять про себе. Місто як людина може викликати любов і ненависть,
закоханість або чарування, будь-яку гаму емоцій. У художніх творах
мегаполіс може ставати цілісним літературним персонажем або кіногероєм
із своїм неповторним обличчям. На рівні пересічного мовлення ми
зустрічаємо вирази «місто прокидається», «місто радіє», «місто сумує» і
т. п., що також антропоморфно відображає динаміку мегаполісу за
аналогією з проявами людського життя.
Таким чином, мегаполіс на відміну від інших населених пунктів має
мегамасштаб проявів і демонструє діалектичний принцип переходу
кількості у якість. В екзистенціальному контексті мегаполіс – це
багатомільйонне місто, яке є суб’єктом глобальних соціальних процесів,
уособлює волю до безмежності і ускладнення, являє собою мегавиклик,
мегатекст і здатне сприйматися у якості антропоморфної особистості.
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5.2. Homo urbanus як тип людини мегаполісу
В ієрархії сутнісних назв людини однією з первинних є поняття
Homo sapiens, що позначає людину розумну як тип гомінід. З часом воно
доповнюється

чисельними

підвидами

та

втрачає

зміст

лінійної

антропогенези. Епітети, що опиняються поряд з «Homo», характеризують
якусь окрему сутнісну рису: Homo politicus, Homo economicus, Homo
ludens, або у дещо саркастичному сенсі – Homo sovieticus. Окрім цього,
існує

низка

сталих

словосполучень,

започаткованих

видатними

філософами, які досліджували певні домінанти людської сутності:
«Людина бунтуюча» (А. Камю), «Людина маси» (Х. Ортега-і-Гассет),
«Одномірна людина» (Г. Маркузе), «Людина споживаюча» (Е. Фромм).
Ми пропонуємо ввести у сталий філософський обіг поняття людини
мегаполісу – Homo urbanus. Враховуючи винайдені екзистенціальні
особливості буття людини мегаполісу, вкоріненої в буття міста, визначимо
цей особливий тип, що символізує не якусь локальну ознаку, а цілісне
розуміння сучасної міської людини, яка живе у провідному урбаністичному
просторі світу та є провідним соціальним актором сьогодення. Це –
найбільш розвинений тип міської людини, відповідно тому, як мегаполіс
уособлює максимально розвинену ідею міста.
Якщо звернутися до етимології слова «urbanus», ми знайдемо
додаткові історично обґрунтовані нюанси смислу: поняття міського з часів
Цицерона

корелюється

з

поняттям

шляхетності,

інтелігентності,

освіченості та громадянської активності. Відповідно цьому визначення
людини міста тяжіє до позначення найбільш досконалого типу городянина,
маркерами якого є грамотність, освіченість та високий рівень культури.
Зазначимо, що дане словосполучення в наш час широко використовується
у науково-популярних або публіцистичних текстах. Наприклад, в Інтернетпроекті

«Некультурна

антропологія»

напівжартівливо

йдеться

про

морфологічну відмінність міської люди Homo urbanus від Homo sapiens за
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певними ознаками, як-то побудова зубів або слухового апарату [445].
Г. В. Горнова характеризує міську людину Homo urbanus як «тварину
міських джунглів» через її соціобіологічну специфіку [95]. Різноманітні
виставки картин або фотографій, присвячені міським сюжетам, також
часто отримують назву «Homo urbanus» [44], вона ж зустрічається у якості
слогану на міжнародних міждисциплінарних конференціях щодо проблем
міста [491]. Однойменну назву має монографія криміналістів, присвячена
проблемам злочинності у місті [174]. У названій книзі назва має скоріш
декоративне значення, ніж філософське: розглядаються типові порушення
закону без акценту на сутнісному контексті буття міської людини. Загалом
у наведених прикладах робиться наголос на якомусь окремому аспекті
міського життя, бракує цілісної характеристики мешканця мегаполісу,
взятого у багатовимірності буття.
На наш погляд, Homo urbanus – це особистість, яка настільки якісно
змогла пристосуватися до урбаністичного образу життя, що відчуває себе
цілком природно у штучній природі мегаполісу. Це, звичайно, не
позбавляє її особистісних проблем, притаманних будь-кому у цьому світі,
але виявляє такі екзистенціальні пріоритети, які дозволяють всебічно
реалізувати свій потенціал, гармонізувати оточення у великому місті й сам
мегаполіс. У цьому розділі зосередимося саме на можливих рисах
досконалості людини мегаполісу, які певним чином можуть ставати
духовним орієнтиром розвитку міських мешканців.
Характерна ознака Homo urbanus, що виходить з нашого аналізу
людського буття-у-місті, – інтегральність. Загалом інтегральний підхід в
наш час включає такі сфери, як інтегральна філософія, інтегральна
психологія, інтегральна екологія, інтегральна політика, інтегральний
бізнес, інтегральна духовність та інтегральне мистецтво. В системі
навігацій людського вулика особистість як духовно-душевна істота має
здібність до виходу за свої межі у процесі переживання буття, вона
екзистує у місті, виживаючи, переживаючи або вживаючись у місто,
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порівнюючи свої здобутки з відчуттям ідеального. Доречно пригадати
сакральний підтекст ідеї міста як відповідності «граду земного» – «граду
небесному». Устремління вгору, бажання осягнути найвищі змісти буття
притаманне будь-якій особистості, яка виходить за межі буденності, де б
вона, до речі, не мешкала – у великому місті, в малому чи в сільській
місцевості.
Кен Уілбер у своїй теорії «AQAL» (буквальний переклад абревіатури
«AQAL» – «усі квадратанти, усі рівні»), обґрунтовуючи універсальний
підхід до вивчення Всесвіту, обробив понад 200 загальноприйнятих
ієрархій і систем з різноманітних сфер діяльності людини задля створення
моделі типових категорій, які необхідно враховувати для цілісного
розгляду буття [312]. Особливої уваги заслуговує в цій класифікації ідея
«чотирьох визначень духовності»: духовність як найвищий розвиток
людини в усіх її можливих множинних здібностях (intelligence), духовність
як така в якості окремої риси особистості, духовність як особливий
піковий стан переживання буття і духовність як гуманне ставлення до
людей і природи [312]. Уілбер радить у розгляді феномену духовності
об’єднувати усі ці значення, наголошуючи при цьому, який саме мається
на увазі в кожному конкретному випадку. Цей підхід, який відображає
принцип холістичної філософії, ми вважаємо цілком доречним для
характеристики людини мегаполісу. Адже місто є деяким зібраним цілим
для городянина, окреме місце помешкання у місті також складає певну
цілісність, і сама людська особистість збирає свій потенціал у цілісність
душі, духа й тіла. Уїлбер бачить в людині глибинний вимір особистості
(interior) та поверхневий (exterior) як сполучення індивідуального і
колективного, матеріального тіла та тілесних відчуттів, емоцій і думок
[311]. Підводячи теоретико-методологічну базу під концепт інтегральної
людини, вважаємо за необхідне звернутися ще до деяких теорій, які мають
пряме відношення до понять інтегральності. Ж. Маритен у своїй книзі
«Інтегральний гуманізм», поділяючи пафос антропології М. Шелера та

341

шукаючи діалог церкви і сучасної культури, сполучення релігії та
цивілізації, намагається поєднати християнство і гуманізм в деяку
інтегральну цілісність, обґрунтовує можливість плюралістичної системи
суспільних об’єднань, де співпрацюють люди різного соціального статусу
та

конфесійної

приналежності.

Гуманний

розвиток

цивілізації

за

Маритеном повинен подолати відхід людини від Бога через поновлення
трансцендентних підвалин людського існування [209, с. 53]. В цій теорії
вбачаємо перегукування із видатним принципом Макса Шелера – Ordo
amoris, згідно якому світовий порядок являє собою ієрархію цінностей у
сходження любові від індивідуального до божественного [372]. Та чи не є
місто найкращим втіленням плюралістичних систем людських об’єднань, в
якому найбільш духовно розвинуті люди завжди прагнуть втілення оrdo
amoris?
Є сенс звернутися й до концепту інтегральної йоги. Згідно ідеям Шрі
Ауробіндо, сходження людини до Духу має за мету трансформацію усієї
людської природи через привнесення світла та свідомості у Матерію.
Себто, матеріальний світ тлумачиться не як «помилка», яку душа повинна
відкинути, а як необхідний еволюційний рівень людини, що й робить
можливим розвиток духу. Отже, людина являє собою інтегральну
цілісність у єдності матеріальної та духовної складових [384]. Таким
чином, на сьогоднішній день складено теорії інтегральності, зокрема
теорію інтегрального

міста.

При цьому вочевидь бракує

моделі

інтегрального взаємозв’язку мегаполісу і людини міста. Якщо мегаполіс
має інтегральну природу, логічно припустити, що й укорінена в життя
мегаполісу

людина

також

відзначатиметься

характеристикою

інтегральності. Розглянемо це докладніше.
Мегаполіс кожному надає шанс знайти своє місце у місті, таїть
можливість або ілюзію причетності до усіх, хоча надає й можливість
усамітнення, автономії, створює як дисциплінарні рамки, так і обставини
виходу з них. Складання «пазлів» мегаполісу в цілісну інтегральну
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картинку, впорядковування свого буття, самоконтроль заради вписування
у загальний темпоритм – щоденна екзистенціальна справа міського
мешканця.
Інтегральну

характеристику

можна

застосувати

щодо

комунікативних моделей людини міста: внутрішній діалог-авторефлексія,
зовнішній діалог, спілкування у родинному колі, ділове спілкування,
конвенційне

спілкування

у

різноманітних

мікросоціумах,

полілог.

Присутня також трансцендентна комунікація, що розгортається через
сакральні тексти, які продукує людина, наприклад, в молитвах, зверненнях
до вищих сил. Велике місто породжує згорнутий потенціал безмежних
комунікацій: адже будь-хто з натовпу перехожих потенційно може стати
співрозмовником. Метафізичним співрозмовником є безпосередньо саме
місто. Інтегральний характер має також семіотика міста, яку ми описали
вище, – розгалужена система, сітка семантичних констант. Можна скласти
семіотичну градацію міста від елементарних знаків дорожнього руху до
більш складних повідомлень з підтекстами.
Ще одна лінія інтегральності пов’язана з відчуттям міста як
ексцентричного драматичного сюжету. На це вказували В. Беньямін,
Ж. Бодрийяр, Г. Зіммель, Ю. Лотман, які розглядали місто як певну
виставу, як сцену і декорації, де розігрується дійство життя. «Ми
пам’ятаємо образи людей набагато рідше, ніж ті підмостки, на яких
зустрічали інших чи себе», – писав В. Беньямін [33, с. 166]. Сприйняття
міста в його театральності, в ігровому просторі, слідування «правилам»
його гри в буквальному і переносному змістах дає додаткове інтегральне
наповнення щоденного буття людини міста. Саме місто, особливо
мегаполіс,

має

змогу

транслювати

грандіозні

видовища:

паради,

багатотисячні ходи, концерти під відкритим небом, рекламні акції,
презентації тощо. В епоху розвитку телекомунікаційних технологій будьяка людина міста у будь-який час може бути залучена до телевізійного
шоу, кастингу, інтерв’ювання. Це робить мешканців мегаполісу більш
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мобільними, комунікабельними, готовими перемикати увагу з пересічних
речей на рольові позиції.
Окрім реальних об’єктів міста та їх споглядання, кожен мешканець
мегаполісу занурений у віртуальний світ. Інтернет-комунікація в її
чисельних

на

сьогодні

пропозиціях

могутньо

нарощує

загальну

симбіосферу мегаполісу: від індивідуальних блогів, сайтів, сторінок у
соцмережах – до віртуальних спільнот, від дитячих ігор – до глобальних
проектів управління, конструювання, розвитку життя в усіх його можливих
сферах.
Наступною лінією буття інтегрального міста і людини мегаполісу є
сфера людської уяви і пам’яті. В своїй уяві мешканець міста носить образ
міста в його візуальних виявах, формує цей образ через історичну пам’ять,
міфи, історії роду, через віртуальні презентації, конструює майбутній
образ міста в реальному чи утопічному контекстах. Прилучення людей до
історичних текстів, пов’язаних з минулим міста, створює образ міста в
історичному часі, наділяє місто біографією.
В інтегральному мегаполісі є ще один феномен буття, притаманний
деяким городянам. З огляду на безліч варіантів діяльності у місті, людина з
неабияким творчим потенціалом здатна інтегруватися одразу в декілька
сфер професійної реалізації. Таку особистість можна метафорично назвати
людиною-оркестром. Як в оркестрі різні інструменти створюють цілісне
звучання, так і деякі люди міста синтезують свої різнобічні здібності у
поліфонії власної натури. У мегаполісі є непоодинокі випадки, коли
городянин сполучає в собі вченого, журналіста, письменника, менеджера,
поета, музиканта, художника, актора та ін., що не заважає бути другом,
сім’янином, громадянином. Саме мегаполіс може надавати таку широку
панораму місць або сцен самовияву, реалізації творчих замислів. Зазначена
особистісна поліфонія людини мегаполісу, можна сказати, увінчує
інтегральну піраміду вживання в інтегральне місто. Отже, якщо традиційні
теорії інтегральної людини тлумачили інтегральність в психологічному
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вимірі

як,

зокрема,

сполуку

соціально-психологічних

виявів

нейродинамічних,
[31],

у

нашому

психосоматичних,
дослідженні

ми

пропонуємо більш широке розуміння феномену – розкриття творчого
потенціалу людини міста, де не тільки психологічні,а й духовні потенції
знаходять своє ефективне втілення. Отже,

людина мегаполісу –

інтегральна істота, потенціал якої виражається через сприйняття й
утримання декількох ліній реальності: розгалужена комунікація, образні
системи, сіті-драма, сприйняття міста як об’єкта і суб’єкта історичних
подій

у

реальному

та

віртуальному

екзистенціально-трансцендентних

вимірах,

інтенціях.

пам’яті

Вищим

та

уяві,

втіленням

інтегральної природи людини мегаполісу може бути перетворення її в
«людину-оркестр», здатну до високої і глибинної творчої реалізації одразу
у декількох сферах буттєвого поставання.
З нашої точки зору, вище зазначені поняття інтегральності та
фрактальності дещо перетинаються у контексті людського буття, тому
вважаємо за необхідне накреслити екзистенціальний маркер між ними.
Інтегральність можна тлумачити як побудову міського самовиявлення
людини від світу матеріальних об’єктів до духовного осягнення міста та
своєї життєвої місії, фрактальну – як лінію нарощування простору міського
буття від людини у її самості до життєвого середовища; кімната, квартира,
дім, двір, район, загальний міський простір, локації міських міграцій
складають кластери міського фрактального облаштування. Вулиці, площі,
натовп, транспорт, місце дозвілля, місце навчання, роботи, заклади міської
інфраструктури та споживання – окремі фрактали простору, що підвладні
осягненню людини, яка виробила особливу міську раціональність, виявляє
волю до тілесного й духовного комфорту, до життєвого благополуччя.
Зазначимо ще декілька специфічних рис людини мегаполісу, які
дозволяють характеризувати її як особливий тип людини. Як ми писали,
мегаполісу притаманні просторово-часова експансія. Людина великого
міста прагне «продовження» себе у нескінченості через міський простір в
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історичному часі, або взагалі

– поза часом. Визначимо це як

екзистенціальний порив у вічність, як екзистенціал волі до безмежності.
Наступною визначною характеристикою є те, що людину мегаполісу з
повним правом можна назвати Інтерменом – не тільки професійним
користувачем Інтернету, а й особистістю, яка свідомо користується
пріоритетами Мережі, при цьому уникаючи залежності від неї.

Висновки до п’ятого розділу
Розглянувши взаємодію буття людини міста і буття мегаполісу, ми
переконалися,

що

у

людському

сприйнятті

буття

міста

має

екзистенціальний характер, оскільки пізнається через переживання
городянином свого існування у місті. Судження людини про місто
природно

антропоцентричні,

взаємодія

із

містом

відбувається

в

екзистенціальному діалозі на рівні «Я-Ти», де виявляється характер
«співрозмовників». В екзистенціальному контексті мегаполіс – це
багатомільйонне місто, яке є суб’єктом глобальних соціальних процесів,
уособлює волю до безмежності і ускладнення, являє собою мегавиклик,
мегатекст і здатне сприйматися у якості антропоморфної особистості.
Нами обґрунтовано цілісне розуміння сучасної міської людини, яка
живе у провідному урбаністичному просторі світу та є провідним
соціальним актором сьогодення. Це – найбільш розвинений тип міської
людини, відповідно тому, як мегаполіс уособлює максимально розвинену
ідею міста. Homo urbanus – це людина мегаполісу, яка здатна ефективно
відповідати на виклики мегаполісу. Нами визначено наступні інноваційні
риси людини мегаполісу:
‒ інтегральність;
‒ ефективне пристосування до простору мегаполісу, вживання у
фрактальний простір;
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‒ воля до безмежності, втілена у просторовій експансії мегаполісу;
‒ сенсорна селекція;
‒ здатність до творення «розумного» натовпу;
‒ міська раціональність, втілена у прагненні тілесного та душевного
і духовного комфорту;
‒ здатність поставати у якості Інтермена;
‒ прилучення до креативного класу, творення себе та міста на
засадах вищих цінностей заради досягнення «ідеалу» життя;
‒ природність перебування у штучній природі мегаполісу.
Людина мегаполісу виявляє у своєму бутті екзистенціал любові до
міста та відповідальність за місто, сприймає місто як особистість, як
співрозмовника, як артефакт. Тілесно-духовно-душевна природа людини
наче зливається з тілом, душею і духом міста у співбутті, породжуючи
справжню міську ідентичність. Зрештою Homo urbanus набуває дійсного
буття-у-місті, долаючи міську гіперреальність (імітації) та усвідомлюючи
небезпеку «споживання» міста як симулякру. Людина мегаполісу здійснює
екзистенціальну діалектику від стратегії Обивателя – до Шукача свого
місця у місті, свого сенсу життя, в ідеалі – до Творця міста і творця
гуманної комунікації міських спільнот.
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РОЗДІЛ 6
ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО
МЕГАПОЛІСУ
6.1. Соціокультурна специфіка буття українського мегаполісу
На території України в наш час офіційно нараховується п’ять
мегаполісів: Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, до цього
рангу

наближається

Львів.

Українські

мегаполіси

відзначаються

неоднорідністю у багатьох своїх виявах: у культурно-історичному
надбанні, архітектурі, ментальності, функціях у загальній політичноекономічній структурі держави. Проте існують деякі ознаки українських
великих міст, які споріднюють їх між собою та помітно відрізняють від
міст інших країн. Визначення таких рис може сприяти збереженню міської
самобутності та водночас слугувати матеріалом міського ребрендінгу,
наближенню до європейських стандартів якості життя. Усвідомлення
екзистенціального підгрунтя буття мешканців українських мегаполісів
сприятиме творенню філософії міста, розвитку гуманітарної складової
планування містобудівних процесів у контексті відродження української
національної держави на її європейському шляху.
Українська урбанізація має прадавню історію, яка починається з
часів протоміст трипільської культури та грецьких міст-полісів Північного
Причорномор’я. До нашого часу збереглися міста доби Київської Русі і
Галицько-Волинського князівства: Київ, Львів, Канів, Чернігів, Житомир,
Чернівці, Кам’янець-Подільський. На зростання міст впливали їхнє
геополітичне розташування, війни, розвиток транспортних звʼязків і
торгівлі. Польсько-литовська колонізація, розвиток Козацької держави на
Правобережжі України, економічне зростання за Гетьманщини, розподіли
території України між іншими державами і багато інших подій формували
специфіку міських поселень. Велику роль мало творення міст-портів
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(Одеса, Миколаїв, Херсон, Севастополь, Керч), які брали участь у
торгівельних процесах із Західною Європою. Сільське господарство,
вироблення зерна – споконвічні українські складові господарства для
міжнародного товарообміну. За часів українського Відродження-барокко
Київ став одним з відомих європейських центрів торгівлі, культури і
освіти. Закладено такі ментальні риси українця, як толерантність,
емоційність, індивідуалізм. Поширення риторичного жанру «Слова
похвального» започаткувало традицію схвального ставлення до «града
Києва», сприяло формуванню міської ідентичності. На жаль, вплив
східного сусіда протягом століть не раз ставав на заваді розвитку наших
міст, зокрема, сприяв постійному відтоку інтелектуалів та митців до
Московії.
Злет урбанізації у часи промислової революції прийшовся на появу
залізничного транспорту та розвідок корисних копалин. За добу
індустріалізації центрами металургійного виробництва в Україні стали
Донбас та Придніпровʼя, де зʼявилися чималі міста. Проте велика частина
території залишалася і є понині аграрною та низько-урбанізованою.
Осмислення міста в Україні системно починається з ХІХ–ХХ ст. в
умовах

аморфності

української

спільноти

та

бідності,

низько

структурованого міського простору і невпинної міграції.
Здебільшого буття міста аналізується у соціологічній площині через
протиставлення сільському буттю у розмислах М. Драгоманова, П. Куліша,
В. Липинського, І. Франка, М. Шаповала. П. Куліш характеризує місто як
сутнісно

чуже

середовище

для

української

людини,

урбанізація

сприймається ним як соціальне зло, що несе бездуховність і соціальне
розшарування [173]. В. Липинський проголошує цінність хліборобської
ідеології та відчуженість міст від національної ідеї [190]. М. Драгоманов у
контроверзі село-місто віддає пріоритет селу як громаді вільних людей і
бачить силу нації саме в селянстві. При тому зазначаються необхідність
зміни національно-політичного характеру міста і пошук примирення села і
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міста [125]. На противагу цьому І. Франко звертає увагу на низький рівень
самосвідомості селян, їхній споживацький підхід до життя [333].
М. Грушевський відстоює ідею селоцентризму, згідно чому село уособлює
народне, національне начало, а місто – неукраїнськість, село об’єднує
свідомі спільноти людей, а місто – відчужені, але неминучість урбанізації
очевидна і потребує творення в індустріальному просторі нових
національних ідей [103]. М. Шаповал відмічає у містах сильну соціальнопсихологічну напругу, фіксує диктат міста над селом, проте критикує село
за убогість, несвідомість, однобічність життєвого досвіду, проголошує
необхідність однорідного розвитку усіх міських верств і доводить, що той,
хто панує у місті, панує зрештою і в державі [369]. Отже, історично
українська урбанізація та її теоретичне осмислення розгортається у
протиставленні села і міста, через драматичне «вростання» у місто,
довготривале набуття міської ідентичності та творення міст.
У ХХ столітті в ході прискореної індустріалізації та колективізації,
після трагічних випробувань голодомором і війнами згідно радянським
директивам відбувається прискорене переселення людей із сільських
районів до урбанізованих. «Прискорене проходження урбанізації, зведення
її до суто механічного переміщення населення із сіл до міст вкупі із
спрощеним розумінням міста як місця проживання робітників того чи
іншого підприємства або їх групи призвело до викривлення сутності
урбанізації як зростання ролі міст у культурному житті суспільства,
формування специфічного міського способу життя. У країнах Західної
Європи, наприклад, цей процес продовжувався століттями, у нас же навіть
у таких давніх історичних містах, як Київ чи Львів, корінні городяни із
суто міськими цінностями життя складають меншість» [289]. Певна
затримка міського розвитку в Україні повʼязана також з малим
поширенням норм Магдебургського права, яке було впроваджено
переважно у Львові і тільки частково – у Києві.
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XX століття відзначено творенням агломерацій навколо мегаполісів
Києва, Харкова, Дніпропетровська, Донецька. З початком ХХІ ст.
відзначається зменшення урбанізаційних процесів у звʼязку із скороченням
населення України, старінням та депопуляцією. Проте хоча на сьогодні
міські утворення в нашій державі складають 4 % від усієї кількості
населених пунктів, вони концентрують в собі 68–69 % населення країни. В
нашій країні ще не сформовано повноцінної міської культури. Це
відображається в забрудненні міст, в перемозі комерційних інтересів над
повагою

до

історичного

надбання,

у

недбалому

ставленні

до

загальногромадських обʼєктів міста, у недосконалому управлінні містом.
Певні порушення чемності спостерігаються в комунікативній сфері
українських міст. Проте революційні події 2013–2014 рр. багато в чому
трансформували міське життя українців та їхнє загальне світовідчуття.
Дослідження буття українських мегаполісів актуалізується новою
роллю нашої держави на світовій арені: Україна протистоїть викликам
тероризму і сепаратизму, стає моделлю боротьби за європейські цінності.
Від успіху України може залежати загальний політично-економічний
розвиток Єврозони, а зрештою – мир на планеті. Принциповий інтерес
представляють стратегії життя українців, їхнє переживання свого буття у
місті – екзистенціальні аспекти світосприйняття та цілеполягання.
Зазначимо також, що наше сьогодення демонструє підсилення ролі
пасіонарних особистостей у справі розбудови усієї держави, себто,
особистісний вимір буття в мегаполісі стає предметом додаткової уваги.
Філософське дослідження мегаполісів ще не стало вагомою
складовою української урбаністики, що має історичну причину: як ми
зазначили вище, країна розвивалася століттями як переважно аграрна
територія з маленькими і малими поселеннями. Тому велика кількість
робіт щодо міста присвячено проблемам села і малого міста, ефективній
розбудові райцентрів, творенню мікроміського іміджу, а також –
літературним творам, в яких чималу роль грає образ малої батьківщини.
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Проте нарощування урбанізації, екологічні проблеми і соціальні кризи
породжують усе більше наукових розмислів щодо великих міст, де ці
явища концентруються.
Окремі філософські проблеми у розгляді великих міст піднімають
Н. Доній,

вивчаючи

мандрування

як

засіб

розриву

з

нудьгою

повсякденності [124], К. А. Фоменко – в аналізі феномену міського
відчуження [326], Л. Мруз – у дослідженні креативності міського
брендінгу [223]. Культурна індустрія великих міст стала предметом
дослідження Н. О. Обухової [238], простір великого міста постав у центрі
уваги

О. В. Сенюри

[270].

Філософсько-антропологічний

підхід

до

проблем міського буття здійснює М. Карповець, вивчаючи особливості
часу і простору міста, феномени міської ідентичності та переживань [161].
В. Вечерський зазначає специфіку великих промислових міст України, що
стали заручниками індустріалізації радянського часу: «Орієнтація на
виробництво, а не на людину, ... зумовила ентропію містобудівних систем»
[72]. М. Л. Чернов проголошує необхідність соціально-філософського
розгляду міста: «Побудова цілісної концепції міста як соціального
феномену можлива за умови з’ясування сутності й особливостей розвитку
урбанізму як стратегії розвитку суспільства на основі порівняння
цивілізаційної та постіндустріальної теорій міста» [365]. В історикофілософському аспекті проводяться дослідження міста у Центрі міської
історії Центрально-східної Європи, що працює у Львові. Серія он-лайн
публікацій «Ессе-urban», статей, відео лекцій та монографій присвячено
вивченню специфіки міського простору, традицій та інновацій у міських
практиках.
В українській урбаністиці висвітлюється розвиток громадянського
суспільства, з’являються колективні інтегральні дослідження міста. Один з
прикладів цього – збірка урбаністичних досліджень «Місто й оновлення»
урбаністичних студій представництва фонду Г. Бьолля в Україні. Автори
збірки розгортають панораму актуальних міських проблем. В Україні
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формально діють положення Хартії архітектурного спадку, згідно чому
проголошується необхідність «збереження автентичності середовища як
чинника, що формує спосіб життя, поведінку та свідомість городянина»
[130]. Проте інтереси великого капіталу і тіньового бізнесу часто не
співпадають

з

проголошеними

Хартією

ідеями.

Деякі

українські

мегаполіси хаотично забудовуються в угоду комерційній користі окремих
багатіїв, а візуальна привабливість міст псується засиллям реклами. Гість
України американський архітектор, професор архітектури Альберто Фойо
на сторінках урбаністичної збірки вигукує з жалем: «Чи можете ви уявити
музей Прадо або Ермітаж чи Лувр з рекламним щитом Audi? Проте увесь
центр Києва сьогодні в рекламі, неначе маленький Лас-Вегас!» [152,
с. 125]. Так, культ споживання в українських містах поки що часто
превалює над завданнями збереження культурної спадщини і здоровим
глуздом. Адже, наприклад, творення бренду міста, який потенційно зміг би
давати надприбутки, відбувається хаотично і без залучення усіх «голосів»
громадськості. А. Фойо зазначає: «Коли усе в житті стає предметом
споживання, культура вмирає» [152, с. 121]. Олег Дроздов наголошує, що
«історичний простір – це укладений порядок місць і образів, в яких
закодовані повідомлення ... міста» [153, с. 114]. Архітектурна еклектика
ускладнює міський «текст», відсутність стилю в оточуючому просторі
природно викликає дисонанс у відчутті міста й окрім того – порушує
міську ідентичність городянина. Адже «минуле – це частина ідентичності»
[153, с. 114], верхоглядне ставлення до цього руйнує зв’язок часів і
поколінь, унеможливлює відчуття впорядкованості світу.
«Коли місто стає своїм»? – запитує одна з провідних українських
дослідниць міста Світлана Шліпченко і розгортає думку, що це
відбувається суто за умови екзистенціальної відповідальності за місто,
врахування того, що час у місті – такий саме матеріально важливий
фактор, як і простір [381, с. 7]. Є. Сарапна вважає історію міста його
символічним капіталом, а хаотичні новобудови сприймає як «розрив з
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символічним тілом міста» [263, с. 59]. Метафору «тіла міста» дослідниця
тлумачить як сполучення історично складених забудов давнього минулого
та нещодавньої радянської доби, що відрізняється все ж-таки певним
стильовим забарвленням на відміну від непродуманих об’єктів сучасної
комерційної забудови мегаполісу.
О. Мусієздов, аналізуючи досвід соціалізації у Харкові, висуває ідею
про

три

типи

міської

ідентичності:

«легітимуючу,

супротивну і

проективну» [226, с. 132]. Ми бачимо в цій класифікації три підходи до
образу життя людини у місті: формальну приналежність до міста,
пасіонарність небайдужого городянина і творчу енергію творця міста.
Дослідник актуалізує необхідність врахування у практиці містобудування
психології середовища та більшої поміркованості в організації міського
стилю споживання [226, с. 135]. С. Ільченко, розмірковуючи про креативне
місто як спосіб подолання урбаністичної кризи, наводить позитивні
приклади ребрендингу Кіровограда, де влада і креативна громадськість
змогли

узгодити

дії

заради

поліпшення

образу

міста

та

його

інфраструктури. Інакше існує «ризик суто ринкової зорієнтованості
міста», – пише автор і наголошує, що до міста не можна підходити, як до
кулінарної книги, а потрібно виробляти нові способи управління містом й
новий спосіб мислення. Як приклад наводиться «фемінний підхід» до міста
та застосування в оцінках міста «органічної метафори» [148, с. 158].
Роман Цибривський зосереджується на особливостях київської
джентрифікації, яка знову ж-таки виявляє псування картини міста на
користь багатіям. 200 км берегової лінії Дніпра забудовано коштовними
маєтками, що не тільки порушують ландшафтну гармонію, а й призводять
поступово до екологічної катастрофи, бо русло річки звужується штучно
намитими

піщаними

площами.

Роман

піддає

критиці

шість

зон

джентрифікації у Києві та висловлює впевненість у необхідності змін
землекористування [360, с. 167]. І. Тищенко взагалі ставить Києву діагноз
«деградації міського середовища» через культ споживання та некеровану

354

автомобілізацію

міста

[297,

с. 183].

В.

Тиминський

розглядає

проблематику українських міст у контексті загального пострадянського
містобудування і шукає відповідь на питання, чи є у пострадянських міст
майбутнє. Він справедливо зазначає, що в теорії міста майже відсутні
дослідження зміни міст під впливом трансформації соціально-політичних
систем, хоча «зміна типу цивілізацій завжди означає зміну типів міста»
[296,

с. 207].

Тему

продовжує

Ігор

Тищенко,

вказуючи,

що

у

посттоталітарних країнах, які стали на шлях демократичного розвитку,
змінюється публічний простір міста, стаючи «місцем демократії» [298,
с. 286].
Дійсно, досвід Київського Майдану та пасіонарних площ інших
українських міст доводять, що в українських мегаполісах змінюється
сприйняття

міського

простору,

відбувається

«повернення

полісу»:

центральна площа стає реальним центром революційних подій і загальної
уваги. Спільнота отримує голос, і столиця держави та інші великі міста
перетворюються в самостійних субʼєктів політики. Досліджень мегаполісу
з такої точки зору бракує, парадоксально мало уваги приділяється
екзистенціальній стороні буття міста, особливо в атмосфері драматичних
соціальних зрушень.
Тож визначимо специфіку буття мешканців українських мегаполісів і
загального буття самих міст в екзистенціальному ключі – через
переживання містянами свого буття у мегаполісі. Наразі Україна, її міста і
села переживають складні часи. 2013–2014 роки стали добою особливих
випробувань для українців. Перебуваючи у вирії подій, ще складно
визначити розмах соціальних катаклізмів та їхні наслідки. Зазначимо лише,
що ці часи у житті кожного мешканця країни розгорнули перманентний
стресовий фон, стали духовно-душевним потрясінням, добою граничних
ситуацій і глобальних життєвих переоцінок. Тому наш розгляд буття
людини українського мегаполісу і буття самих великих міст природно
поділити історичною віхою Майдану. Почнемо з очевидних проблем
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українських мегаполісів, які народилися за багато років до сьогоднішніх
буремних подій.
Імітації
Буття

пострадянських

мегаполісів

несе

відбиток

соціальних

катаклізмів, відображає трансформацію свідомості людей, що живуть на
зламі світоглядних установок. Деідеологізація, прихід «цінностей» періоду
накопичення капіталу, віртуалізація життя і багато інших кардинальних
змін життєвого укладу обумовлюють ряд явищ, які ми ризикнемо назвати
імітаціями (від лат. Imitatio – «наслідування»). Стають типовими як самі
феномени імітації (наприклад, імітація політичної активності шляхом
проплачених мітингів), так і явища імітаційних переживань, коли реакція
на певний знак, символ, подію розгортається за штучною схемою, без
глибинної душевної роботи. У звʼязку з цим можна говорити про справжнє
й несправжнє буття городян як екзистенціальний вибір способу життя і
світосприйняття. Визначення домінант у цих процесах – досить актуальне
завдання, якщо врахувати, що пострадянські мегаполіси і, зокрема сучасні
українські великі міста, визначають у результаті глобальні стратегії
розвитку держави у внутрішньому та у міжнародному масштабах, а з часів
Майдану безпосередньо впливають на європейські та світові процеси.
Незважаючи на актуальність теми, міські імітації ще не були предметом
наукової рефлексії суто у філософсько-антропологічному ключі, хоча
напряму стосуються природи людини, її екзистенції, переживання
існування в місті і світі. Однак подібні теми ми знаходимо в руслі
семіотики, соціальної філософії та постмодерністської парадигми.
Мова йде про заміну реальних феноменів життя їхнім копіюванням,
підробкою або симуляцією. Симуляція (від лат. Simulatio – видимість,
удавання) в свою чергу відсилає нас до поняття «симулякр», добре
знайомого за працями постмодерністів. Ж. Бодрийяр, повʼязуючи
симулякри зі стадіями розвитку суспільства, вибудовує їх у три порядки:
підробка в докапіталістичному суспільстві, виробництво в буржуазно-
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капіталістичному і безпосередньо симуляція в епоху посткапіталістичного
модерну,

ери

псевдо-діяльності,

коли

«сфера

праці

повсюдно

перемикається в сферу споживання» [55, с. 120]. Для нашого дослідження
скористаємося

визначенням

«третього

порядку»,

хоча

лад

в

пострадянських країнах навряд чи можна з повним правом назвати посткапіталістичним. Проте в наявності – культ споживання і наростаюча
комерціалізація всіх сфер життя. Отже, імітація – це процес творення
симулятивних феноменів, симулякрів, що вростають в буттєву сферу і
стають самостійним сенсоутворюючим (або вбиваючим сенс) фактором.
Це дає нам право услід за Бодрийяром фіксувати гіперреальність міста.
Можна сказати, рано чи пізно симулякр починає жити власним життям і в
результаті творить свій симулятивний простір. Як справедливо зазначає
автор концепції ілюзіонізму особистості Р. Гарифуллін, межа між
симулякром і обʼєктивною реальністю стає з часом все більш невиразною:
«Зараз проводиться щось, що завдяки мас-медіа та рекламі, образам,
формам втілюється на екрані й створює ілюзію реального. Ця симуляція
зайшла так далеко, що тепер ми все менше й менше відрізняємо фантазію
від реальності» [82, с. 87].
Більшість образів і символів у мегаполісі представлено через
перформенси,

повʼязані

з

візуальністю,

екранною

культурою

і

публічністю. У звʼязку з цим доречно пригадати ідею «суспільства
спектаклю», проголошену Гі Дебором, де відзначено триваючу понині
втрату безпосередності, якесь спотворене світосприйняття через імітації:
«реальність, розглянута по частинах, приходить до нас у вигляді
самостійного псевдо-світу ... гнітючої псевдо-насолоди ... Це наріжний
камінь нереальності реального суспільства ... Воно фундаментально
підпорядковане спектаклю, є видовищним у самій своїй основі» [109,
с. 41]. Нижче покажемо, як постановочний стиль симулякрів провокує
специфічне світовідчуття більшості городян.
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Не варто сприймати імітації як прикмету суто сучасну, адже вони
супроводжують всю людську історію. Поняття симулякру зустрічалося у
Платона,

розроблялося

схоластами.

А

недавнє

радянське

минуле

презентувало цілу панораму імітацій, особливо у своєму медійному
вираженні, що, на наш погляд, багато в чому оформило його ідеологічний
крах у масовій свідомості. Тоді саме й зародилися різноманітні імітаційні
стратегії:

«постановочний

стиль»

життєдіяльності,

символічне

конструювання, міфологізація і примітивізація, ідеологічні індоктринації»
[368, с. 28]. Однак сьогоднішній імітаційний дискурс несе особливі риси,
відображаючи екзистенціальну драму сучасної людини, часто загубленої в
часі й долі, яка живе воістину несправжнім буттям. Втрата почуття
«справжності», криза самоідентифікації у швидко мінливому світі
сприяють розвитку поверхневого погляду на життя, коли окремі
повторювані знаки та сигнали, образи, дійства, перформенси міста
виробляють

стереотипні

реакції

«масової

людини».

До

того

ж,

«функціонування імітаційної складової багато в чому обумовлено
згасанням у житті раціональності та творчого начала, що накладається на
суспільство, де в кризовій ситуації втрачаються ідеали» [368, с. 33].
Напевно, що нинішня «ілюзорна» реальність у пострадянських країнах
екзістенціально посилена почуттями невпевненості, невизначеності буття,
втратою чітких життєвих орієнтирів. В атмосфері великих міст, відірваних
від природних змістотворних ритмів, названі стани поглиблюються саме
міськими симулякрами, які в свою чергу самі можуть бути наслідком
«несправжнього» буття, адже іноді «спостерігач стає частиною самого
симулякра, а його точка зору трансформує і деформує останній» [111,
с. 336]. Для аналізу процесів міських імітацій та створених ними
симулякрів звернемося до досвіду повсякденності, що методологічно
виправдано: антропологічний поворот у науках, починаючи з ХХ ст.,
супроводжується повсюдною реабілітацією повсякденності в якості
предмета досліджень. Доречно навести думку М. Хайдеггера про
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повсякденність як основу людського існування, ідею А. Шютца про
повсякденність

як

верховну

реальність,

міфологізацію

буденності

Р. Бартом, «архівні» дослідження М. Фуко. М. Хайдеггер переконливо
визначив повсякденність як

спосіб екзистування, суттю

якого

є

присутність (Dasein) [348]. Розглянемо ж найтиповіші, на наш погляд,
імітації та сконструйовані ними симулякри в досвіді повсякденності
мегаполісів.
Імітація любові. Споконвічно людська потреба в любові, спорідненій
душі й тісних емоційних звʼязках в умовах мегаполісу зустрічається з мегаможливостями для нових знайомств, контактів, взаємодій, але з цієї ж
причини може втрачати свою цілісність, роздрібнюючись і розсипаючись в
часі й просторі, підміняючись симулякрами. Присутність великої кількості
людей ще не гарантує їх істинної близькості, самотність у містах здавна є
одним із провідних парадоксів, стійким поняттям став феномен
«самотність у натовпі». Інтенсивний темпоритм міста, втома від
складнощів трафіку й дисциплінарних робочих норм – безперечні
чинники, що посилюють дефіцит душевного спілкування, яке можливе
лише за умов уваги до ближнього. Знайомства нашвидкуруч і бажання
швидких задоволень презентують поверхневий урбаністичний гедонізм. Не
дарма саме у великих містах в атмосфері зайнятості і поспіху процвітає
проституція – одвічний симулякр любові.
Велике місто пропонує гігантський сервіс послуг. Конкуренція та
боротьба за покупця привчила працівників сервісу всіляко зображати
симпатію й бажання допомогти клієнту. Усміхненість, ввічливість, удавана
чуйність, незважаючи на взаємне розуміння ігрового моменту, швидко
створюють атмосферу безпеки, ілюзію доброти. Прийоми показної любові
використовують також агітатори різного роду для залучення до своїх рядів
нових прихильників. Усміхнені обличчя на рекламних плакатах, семантика
рекламних слоганів імітують любов і благополуччя: «приготовлено з
любовʼю», «з турботою про вас», «тут вас люблять і чекають». Можливо,

359

феномени ініоманіі (прагнення купувати) і шопінгу також екзистенціально
повʼязані з бажанням отримувати швидку дозу доброзичливості. До того ж
місто презентує велику кількість потенційних подарунків із спектру
товарів широкого вжитку, які символізують почуття симпатії, що дозволяє
зображати кохання суто через «знаки любові».
Імітація теми любові широко представлена в інформаційному
просторі. Велика кількість поп-літератури на тему «як закохати в себе»,
«як стати улюбленою», керівництва з пікапу перетворюють дар любові в
якусь подобу підприємництва, побудованого на алгоритмах «правильних»
дій. Не можна обійти увагою засилля дамських романів, у яких нехитрі
сюжети створюються за лекалом примітивних інтерпретацій історії
Попелюшки на сучасний лад. Надмірне спрощення любовних фабул аж до
абсурду спостерігається у сучасній пісенній культурі, що багато в чому
формує духовний склад людей, які слухають поп-музику. Численні сайти
знайомств і чатів в Інтернеті нарощують масштаб вибору супутника життя,
однак користувачі часто підміняють справжню відвертість і довіру
штучними образами, масками. Віртуалізація любовних відносин досягає
апогею, коли діалог так і не відбувається в живому безпосередньому
спілкуванні, не переростає в досвід реального впізнавання й взаємодії.
Крім того, телебачення пропонує різноманітні реаліті-шоу на тему
любовних і шлюбних відносин, які в більшості своїй мають постановочний
характер, прописані за сценаріями з упором на конфліктні «несамовиті»
ситуації. Цей феномен маскультури також презентує скоріш імітацію
любовних почуттів, ніж їхній справжній розвиток, проте надає псевдозразки спілкування чоловіків і жінок, домінантою яких стає дискурс
змагання.
Перераховані симулякри творять гіперреальність любові, що, в свою
чергу, викликає втрату довіри до справжніх почуттів і, можливо, атрофує
духовно-душевні ресурси для здобуття любові в усій її цілісності. У той же
час туга й ностальгія за справжнім коханням іноді прориваються в
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урбаністичні артефакти. «Серце втомилося жити в ілюзіях любові», –
звучить у рефрені популярної пісні. Глибинна потреба в істинних почуттях
і неможливість побудувати їх у реальному світі часто провокують
екзистенціальний надлом і тугу сучасної людини. Звісно, що повноцінні
любовні відносини формуються за рахунок вкладання душевних сил і
життєвого досвіду. Орієнтація на видовищність і суто матеріальний вимір
любові обкрадає людську природу, провокує повернення до звичайних
інстинктів. Не бажаючи або не вміючи творити любов-цілісність,
відчуваючи дефіцит справжнього почуття, людина міста потрапляє в
залежність від симулякрів любові, споглядаючи й одночасно створюючи
їх, залишаючись екзистенціально самотньою.
Імітація спілкування. Комунікація як провідний прояв екзистенції
зазнає в мегаполісі динаміку від буденного спілкування до духовного.
Спілкування в місті різноманітне так само, як його жителі. Місто
обʼєктивує потенційних співрозмовників, звужуючи їхню взаємодію,
кажучи словами М. Бубера, до «Воно – Воно» [61, с. 172]. Знаходячись на
конвеєрі конвенційних діалогів, людина міста, як правило, змушена ховати
особистісні риси за маскою формальностей. Однак, враховуючи ситуації
агресивного фону сусідства, наприклад, у громадському транспорті, люди
виявляють тенденцію до навішування ярликів, використання стереотипів у
сприйнятті сусідів за ситуацією. Образ співрозмовника часто редукується
до візуального враження, заснованого на комунікативних барʼєрах. У
цьому ключі помітні якась інфантильність, регрес у дитячу свідомість; на
мовному рівні спостерігається вживання койне, де замість безособових
звернень використовуються прізвиська: «рудий», «товстий», «швабра»
тощо. Цікавим феноменом зниженої лексики є звернення до назв тварин як
алегорій для характеристики дратівливих комунікаторів: «щур», «слон»,
«корова», «змія» та ін. Одна з детермінант імітації спілкування –
соціально-статусні ознаки городян, що переростають у міські типи.
Прізвиська «крутий», «жлоб», «ліміта», «бомж» і подібні до них
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дозволяють

городянам

складати

зрозумілу

для

себе

соціально-

комунікативну карту міста, виробляти стратегії «спілкування» з міськими
типами.
Духовно-душевна

структура

особистості

вимагає

розуміння,

співпереживання, повноцінного діалогу «Я – Ти». Якщо людина
позбавлена цього у своїй мікролокаціі міста, вона починає шукати таку
можливість серед чужих. Звідси – ефект «випадкового попутника», коли
анонімність і повʼязана з нею безвідповідальність іноді дозволяють
випадковим учасникам дискурсу проявляти екзистенцію сповідальності.
Різновидом безособового діалогу є розмови ні про що, коли люди імітують
бесіду,

переказуючи

банальності

або

обмінюючись

формальними

репліками, «вбиваючи» час. Таким чином, велике місто можна сприймати
як великий шумовий фон, що ризикує імітувати спілкування, ввести у
комунікативну стагнацію людей, позбавлених вольових інтенцій до
повноцінного діалогу. Зате особистість, що усвідомлює реальність і свої
намагання, здатна саме у великому місті знайти коло повноцінного
спілкування в різних мікролокаціях – від власних квартир до спеціально
обладнаних творчих центрів. Звернемо увагу, що в такому випадку велике
місто як би залишається «за бортом» комунікації, хоча саме воно надає
вичерпний вибір співрозмовників. Відзначимо також переваги мегаполісу
для потенційної масової комунікації городян у разі масштабних
перформенсів на площах і стадіонах, що в ідеалі актуалізує людей,
перетворюючи їх з натовпу у публіку.
Імітація пасіонарності. Осмислена участь городян у соціальнополітичних і економічних справах міста вимагає певного заряду
громадянської активності, пасіонарності як «непоборного внутрішнього
прагнення до цілеспрямованої діяльності, завжди повʼязаної зі зміною
оточення» [106, с. 252]. Це особливо важливо для столичних мегаполісів,
де в кабінетах, а іноді й на площах вирішуються долі країни. Держави з
розвиненою демократією чи такі, де революційний градус суспільного
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життя

досягає

критичної

межі,

демонструють

високий

рівень

пасіонарності. Ходи, страйки, протестні акції, масові зібрання – її типові
прояви. На відміну від цього, в деяких пострадянських мегаполісах
дискурси

громадянської

активності

перетворилися

на

комерційні

перформенси, на яких за певну плату незаможні громадяни розмахують
прапорами

й

викрикують

потрібні

гасла,

створюючи

симулякр

пасіонарності. Екзистенціальне вихолощення, втрата власної позиції –
можливі наслідки подібної «роботи». Іноді спостерігається народження
агресії по відношенню до «ворожих» дійств подібного роду. Тоді можна
говорити про подвійний постановочний симулякр: симулюються причина
дії та її наслідки, які не мають під собою раціонального ґрунту
конфронтації. Імітація пасіонарності триває у медійному просторі. У
телепрограмах дискусійного характеру пристрасті часто розпалюються
штучно за допомогою ведучих чи самими учасниками, які виконують певні
комунікативні амплуа. Конфліктогенні теми автоматично народжують
імпульси соціальної активності, яка насправді не призводить до якихнебудь реальних звершень. В Україні це – питання мови, національної
історії,

вибору

«шляху».

Маніпулятивний

характер

подібних

інформаційних симулякрів особливо помітний у мережі Інтернет, де на
форумах і чатах «працюють» т. зв. тролі і боти, свідомо розпалюючи
взаємну агресію.
Деяка частина городян відрізняється пасіонарними настроями,
глибоко переживає з приводу соціально-політичних подій в країні та місті,
готова до обʼєднання і реальних кроків щодо відстоювання громадянських
прав і свобод. Переконливим доказом цього є події Майдану і захист
країни у конфлікті на сході. Однак, на наш погляд, деінде серед
неосвіченого або «купленого» населення трапляються маски пасіонарності.
Чимала частина мешканців пострадянських мегаполісів більше зайняті
собою, ніж суспільним устроєм, їм швидше за все притаманний перший
рівень пасіонарності («пасіонарії, які прагнуть до благоустрою без ризику
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для життя») або нульовий, субпассіонарний рівень (обивательська
«пристосованість до ландшафту», «життя для себе») [106, с. 286].
Готовність багатьох «купувати» і «продавати» голоси, велика кількість
амбівалентної інформації про події в країні, політичне акторство і
популізм у підсумку формують симуляцію пасіонарності, що веде до
аномії та соціальної апатії, дефіциту довіри до публічної інформації та й до
публічних особистостей. Є сенс говорити також про імітацію влади, коли
функції влади й підкорення дотримуються формально, а насправді
зіпсовані

порушенням

законів,

бюрократизмом,

протекціонізмом,

корупцією. Переживання невідповідності інститутів влади очікуванням
провокує негативне мислення та компенсаторну агресію, які мимоволі
впливають на загальну атмосферу міста. Найбліьш жахливим виявом
імітації пасіонарності є сповнені ненависті виступи «людей-зомбі», які
втратили власну суб’єктність і стали рупорами інформаційної війни та
водночас – її жертвами.
Імітація багатства і бідності. Вітрини мегаполісів презентують
«все для усіх і завжди», створюючи імітацію достатку. При цьому
ставлення до багатства на пострадянському просторі унікальне у своїй
гіперболізації. Після десятиліть дефіциту, загального скромного рівного
достатку, залізної завіси й тотального контролю прийшла епоха відчутної
свободи й відчутної загальнодоступності благ. Поняття статусу, престижу
міцно увійшли в масову свідомість. Суспільство, хронічно хворіючи
корупцією, наділило гроші додатковою міццю в урегулюванні практично
всіх

життєвих

проблем.

Невідʼємною

рисою

багатства

стала

демонстративність. У звʼязку з цим ринок товарів наповнився підробками
брендових речей, що дозволяють презентувати псевдо-багатство. За чималі
гроші психологи й численні псевдо-психологи проводять тренінги про
«секрети мільйонерів», «кроках до багатства», «енергії грошей». Не
применшуючи користі деяких подібних занять, зауважимо, що їхня
непомірна кількість обумовлена попитом на багатство як основу буття.
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Очевидно, що прагнення до поліпшення якості життя є цілком
обґрунтованим, проте багато людей, які бажають «мати, а не бути», у
гонитві за благами забувають, що рівень життя ще не забезпечує його
повноти. Відомі факти кабальних кредитів, на які йдуть городяни, щоб
продемонструвати свою забезпеченість, самоствердитися в хибному
почутті вищості. Одним з наслідків цього є велика кількість дорогих
іномарок на вулицях мегаполісу, яке ускладнює життя самим же
власникам, створюючи аномальний трафік, забруднюючи атмосферу.
Додамо до цього, що телеефір презентує численні програми світської
хроніки, передачі про «життя зірок», де всіляко рекламуються дорогі речі
та розваги, що поряд із засиллям прямої комерційної реклами знову й
знову нарощує ідеї споживання. Самі ж «зірки» часто втілюють метафори
Е. Фромма про «конформність автоматів», «просто вимушених зображати
добру людську істоту» [337]. Подібні програми поряд з дефіцитом
незаангажованої інформації створюють помилкові зразки життя, в яких
матеріальне благополуччя стає основним її мірилом.
«Спектакль»

міста

доповнюється

типами

міських

жебраків.

Загальновідомий факт ігрового моменту в цьому специфічному бізнесі:
певна частина жебраків – псевдо-жебраки, розподілені своїми господарями
по територіях районів. Від безпосереднього акторства з демонстрацією
псевдо-інвалідності

до

експлуатації

маленьких

дітей,

які

просять

милостиню, симулякр злиднів, що межує зі злочином, розмиває у городян
справжнє співчуття, викликаючи сумнів у доцільності пожертвувань. При
цьому певна частина городян дійсно перебуває на соціальному дні, не
вміючи або не бажаючи пристосовуватися до норм життя, існуючи в місті і
немов за його межами, насилу забезпечуючи себе найнеобхіднішим.
Великі міста, особливо в розвинених країнах, здатні створити мінімум для
виживання таких людей, що в свою чергу провокує нарощування симуляції
бідності, утриманства. Ця проблема знайшла відображення в Європейській
хартії міст: «Неможливо ... обладнати міста як захисні« кокони »для
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слабких або страждаючих від недоліків. Надмірна опіка призводить до
поглядів на державу, яка зобовʼязана забезпечувати всіх, і появи каст,
збіднюючих та послаблюючих певні групи населення, до розриву
стосунків між соціальними групами й появи «покидьків» суспільства»
[129]. У 2015 р. набуває поширеності псевдо-волонтерство, коли шахраї,
граючи на співчутті, збирають грошові чи речові пожертвування на
«армію» чи для «лікування» хворих. Таким чином, культ споживання
обумовлює народження симулякрів псевдо-багатства і псевдо-жебрацтва.
Не дивлячись на неухильне зростання віруючих людей серед
міського населення України, слід відзначити дещо імітаційні явища і в
цьому контексті. У тих світових мегаполісах, де більшість людей зберігає
цінності віри, храми залишаються сакральними місцями. В нашому
суспільстві дають про себе знати роки атеїзму, окрім того, великі міста
внаслідок своєї поліцентричності втрачають центроорганізуючу роль
церков. Сотні нових храмів, що з’явилися в Україні за роки розбудови, ще
не встигли набути справжньої екзистенціальної ваги серед городян з
причини відсутності у нових спорудах історичної, «намоленої» складової.
Крім того, конфлікт конфесій у релігійній сфері замість поставання
гармонійного

релігійного

життя

породжує

нехристиянські

речі,

заангажованість владою, агресію і нетерпимість. Отже, не кожен
городянин в наших умовах здатен зробити «стрибок у віру» (К’єркегор).
В українських мегаполісах духовно пригнічує загальний соціальнополітичний фон життя, проблеми соціальної незахищеності, відчуження
від влади тощо. На противагу цьому події Євромайдану чи не вперше
представили унікальну єдність українських священнослужителів різних
конфесій, які стали учасниками революційних подій, з ризиком для
власного життя своїми молитвами і просто фізичною присутністю
намагалися рятувати життя повстанцям. Історичним феноменом став дзвін
на Михайлівському соборі у скорботні дні Майдану, його використання як
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місця притулку і порятунку майданівців стало символом людської
солідарності, милосердя.
Резюмуючи

вищевикладене,

відзначимо

наявність

імітацій

у

міському середовищі, безпосередньо в просторі мегаполісу та у
медіапросторі. Процес детерменіровано специфікою сучасного соціальноекономічного розвитку пострадянських країн, коли на тлі деідеологізації й
ломки духовно-душевних основ суспільства культ споживання стає
сенсоутворюючим фактором.
Місто-ринок. Колись М. Вебер, шукаючи обовʼязкові атрибути
міста, виділяв серед них наявність ринку. Проте в нашій реальності
поняття ринку стає всеосяжним. Українські великі міста являють собою
скупчення ТЦ і торгівельних майданчиків великої і малої форми,
офіційного і стихійного характеру. Процес купівлі-продажу – чи не
головний «стрижень» функціонування міста. Культ споживання в таких
умовах

стає

всеохоплюючим

явищем

суспільного,

родинного,

індивідуального життя городян. «Де? Що? Почому?» – найпопулярніші
теми міжособистісного спілкування, рекламних месседжів, міських
перформенсів. Зацикленість на споживанні закономірно призводить до
звуження духовного світу міста і людини. Навʼязливі комерційні «взірці»
ситого

життя

у

бідній

країні

породжують

почуття

тривоги

і

неповноцінності, які доповнюються постійним клопотом не тільки про
найбільш необхідне для виживання, а й про речі, які презентують статус,
модність, гламурність, відповідність споживацьким стереотипам. У таких
обставинах особливого значення набувають місцеві ініціативи креативних
громадян з творення локацій міста, відзначених духовним спрямуванням і
естетизмом, що протистоїть засиллю ринкової ідеології. Дякуючи
самоорганізації населення і сміливості лідерів громадянського суспільства,
усе більшого розмаху у мегаполісах набувають протесні акції, екологічні
рухи. Отже, бачимо біполярні стратегії: культ споживання та егоїзм з
одного боку, з іншого – бажання колективного блага, волю до духовного
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перетворення міста всупереч споживацькій філософії. При цьому
панування

ринку

і

культу

споживання

зумовлюють

специфічну

архітектоніку міст.
Візуальна

еклектика

та

одноманітність.

Оскільки

місто

сприймається перш за все візуально, зазначимо специфіку українських
мегаполісів з точки зору їхніх візуальних форм. Наявна стильова еклектика
міст, спричинена комерційним розрахунком. Меркантильний підхід до
містобудування

призводить

до

паплюження

історичного

обличчя

мегаполісу за рахунок хаотичного зведення хмарочосів, безликих офісних
споруд, руйнації історичних памʼяток та зелених зон міста. Вулиці
українських мегаполісів вщент заповнені малими архітектурними формами
(МАФ), які відрізняються низькою візуальною привабливістю, оскільки
слугують суто торгівельній діяльності, що має інколи спонтанний характер
з сумнівною якістю пропозицій. Ще одним фактором стильової еклектики
є чисельні самодіяльні перебудови елементів будинків міста, зроблені
мешканцями задля власного комфорту на шкоду загальному обличчю
міста. Зазначимо також надмірність рекламних повідомлень у вигляді
масштабних багатокольорових біг-бордів на стінах будівель та вздовж
транспортних магістралей мегаполісів. Усе це призводить до браку
естетики і гармонії середовища в його візуальному сприйнятті, до
надмірної візуальної атаки міста. Подібні речі окрім усього породжують
специфічний містечковий дух у великому місті, який часто сприймається
як недоречна провінційність. Описуючи засилля бруду і торгівельних
точок, парковок на місці парків, ускладнення пересування, зокрема, в
районі київської Дарниці, Г. Мельничук пише: «Особливий колорит
кінцевої зупинки маршруток біля метро «Дарниця» додають зазивали. Їхні
вигуки «45 маршрутка, відправляємося зараз, останні сидячі місця!»
закріплюють базарний дух провінційного містечка» [214].
Зазначені явища здатні викликати специфічні переживання: сенсорну
втому, чуттєвий дисонанс з причини відсутності стилю, гальмування
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міської ідентичності. Якщо центри мегаполісів вражають візуальною
метушнею,

то

окраїни

і

спальні

райони

відрізняються

зазвичай

монозабудовою, скудним ландшафтом. «Хрущовки» та блочні будинкиблизнюки, повторені майже в кожному українському мегаполісі, як і в
інших пострадянських містах, нівелюють образ міста, зводячи його суто до
місця, помешкання. І хоча духовна людина здатна віднайти красу усюди, а
кожний мешканець міста емоційно привʼязаний до будь-якого свого місця
проживання, монотонна безлика архітектоніка псує естетичні почуття,
подібні архітектурні «ландшафти» викликають деструктивні настрої,
поширюють нудьгу та компенсаторну агресію. Недарма окраїни міст
здавана є найбільш злочинними районами. Також треба зазначити, що з
плином часу занепадає промислова спрямованість деяких міст чи їхніх
районів: від заводів, фабрик, комбінатів, які закінчили свою діяльність,
залишаються далекі від естетики споруди, промислові зони, інколи
розтягнуті на цілі квартали міст. Проте і в цій сфері усе частіше
спостерігається творчий підхід ентузіастів до ребрендінгу: промспоруди
перетворюються у ТЦ або в артпростір, як, наприклад, сталося з будівлями
заводу «Більшовик» у Києві, що перероблено у гіпермаркет з зонами
дозвілля, з будівлею заводу «Арсенал», який став мистецьким центром.
Отже, в наших мегаполісах наявні дві крайнощі: надмірна візуальна
різноманітність центральних районів і трас та одноманітність окраїн.
Протистоять зазначеним процесам громадські спільноти містян, які
намагаються

творити

оригінальні

кластери

творчості,

розвитку

і

душевного відпочинку.
Екологічний колапс. Міста України потерпають від екологічних
проблем. Жахливий стан доріг, шкідливі викиди в атмосферу, забруднення
міських водоймищ, дефіцит зелених насаджень, застарілість міських
систем комунікацій, перебої з поставками води і світла, невирішені
проблеми відходів і сміттєзвалищ – ось далеко не вичерпний список
екологічних викликів, шкідливих для здоровʼя містян. Ще одним фактором
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екологічних проблем можна вважати вуличний бруд. Засміченість
мегаполісів, сміття просто під ногами перехожих – на жаль, давно звичний
«пейзаж» великого українського міста. Парадоксально, що багато городян
висловлює гнів і обуреність з цього приводу, але не менша їхня кількість
особисто забруднює простір. Перебуваючи в довгих автомобільних
пробках, запізнюючись по справах, дихаючи забрудненим повітрям,
дратуючись з причини перебоїв у постачанні необхідних ресурсів, людина
міста поволі скочується у буденність. Великі відстані між важливими
обʼєктами міста, які ускладнюють внутрішні маятникові міграції,
підточують креативність і наснагу. Наявність подібних проблем протягом
десятиліть породжує відчуття власного безсилля, апатію і відчай. При
цьому майже в кожному мегаполісі ініціативні спільноти намагаються
організувати місця для велодоріжок, борються з незаконними парковками,
шукають і знаходять альтернативні методи енергозбереження тощо.
Космополітизм
Не дивлячись на те, що більшості українців притаманна любов до
своїх міст, загальний настрій містян багато років тяжіє до космополітизму.
Сутність цього добре виражено у розмислах М. Степико: «Своєрідним
різновидом маргінальності є космополітизм, світовідношення, у якому
потреба саме в етнічній ідентичності немовби зникає взагалі, а натомість
маніфестується інша, позаетнічна спільнота як опозиція першій...
Основною причиною цього явища сьогодні є урбанізація середовища
людського існування (курсив наш), здійснена поза культурними смислами
народу; вона нівелює специфіку буття певного етносу (що або не
усвідомлюється, або, навпаки, свідомо стимулюється, як це було у СРСР,
інших соціалістичних країнах – заради реалізації ідеї злиття націй чи
заради реалізації ідеї «плавильного казана»)» [286, с. 298]. Вагомими
доказами космополітизму є безвідповідальне ставлення городян до міста
та, звісно, бажання емігрувати у більш благополучні країни і міста. До того
ж зазначимо, що кожний 5-й українець світу – емігрант.
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Проте з середини 2000-х рр. у певної частини населення поступово
відбувається набуття ідентичності – як загальноукраїнської, так і міської.
Однією з передумов цього стало проведення чемпіонату Євро-2012 у
нашій країні. І влада, і громадські спільноти намагалися як найкраще
представити бренд свого міста, виявити гостинність і якість послуг. Та
говорити про подолання космополітизму зарано, хоча головний спалах
української ідентичності й відповідно міської ідентифікації відбувся у
звʼязку з виявами пасіонарності мільйонів українців сьогодення.
Злочинність окраїн
Одна з гострих проблем українських мегаполісів – злочинність
окраїн. Зазначимо, що і в багатьох інших мегаполісах світу ця проблема
вкрай актуальна. Мабуть, людству ще не вдалося екзистенціально
урбанізувати люмпенізовані верстви населення, представників андеркласу,
етнічних меншин й інших аутсайдерів міста. Наявність небезпечних зон у
мегаполісі, звісно, псує осягнення міста, руйнує його цілісний образ і
толерантну комунікацію містян.
Район «Петрівка» у Донецьку з населенням 90 тис. осіб, найбільш
віддалений від центру міста, представляє переважно мешканців, зайнятих у
шахтарській праці. Проте певна частина мешканців району, що уникають
тяжкої фізичної праці у шахтах, «заробляють» на життя шахрайством і
крадіжками.
Район Одеси «Поскот» (поселення Котовського), де живе більше
200 тис. людей, знаходиться на відстані 15 км від центра міста і є по суті
містом у місті, забудовано пʼятиповерховими хрущовками наприкінці
50-х рр. ХХ ст. Із тих пір до сьогодні славиться криміногенною
атмосферою. Одесити та гості міста зберігають сумні історії знайомства з
«гопниками» Поскоту.
Район ХТЗ у Харкові, який будувався як житловий масив для
працівників
промислового

Харківського
виробництва

тракторного
перетворився

заводу,
у

після

занепаду

справжній

розсадник
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злочинності, де відбуваються бійки з чужинцями району і безліч
побутових

конфліктів

з

причини

безробіття,

низького

достатку,

монотонної архітектоніки та інфраструктури району.
165 тис. осіб мешкає у спальному районі під назвою «Амур» в.
Дніпропетровську вздовж 20 км узбережжя Дніпра. Населення району
переважно представлене пенсіонерами, робітниками заводів та особами без
визначеного місця роботи. Наркоторгівля, вуличні пограбування – звичні
явища для цієї території міста.
У Києві здавна не кращу славу мають райони ДВРЗ, Борщагівка і
Троєщино. Поселення Дарницького вагоноремонтного заводу, що виникло
в 30-х рр. ХХ ст. як відомче для працівників підприємства, згодом стало
відзначатися

безробіттям,

порушенням

правових

норм

життя,

перетворилося в один з найбільш криміногенних місць столиці. З причини
дешевого житла у районі знімають кварти неблагополучні верстви
населення з провінційних містечок і сіл, серед яких є люди з карним
минулим. Бічем Борщагівки, забудованої соціальним панельним житлом,
протягом майже 50 років є наркоторгівля, яка особливо «розквітає»
навколо 4-х ринків району.
Львів також має прецедент міського неблагополуччя у вигляді
житлового масиву Сиховського району (Сихов). І тут за радянських часів
було побудовано однотипне житло. В районі концентрується переважно
люмпенізоване

неблагополучне

населення

з

приміських

сіл,

яке

відзначається безробіттям, асоціальною поведінкою. Найнижчі ціни на
житло «компенсуються» найвищим рівнем злочинності у місті.
Білінгвізм
Говорячи про комунікацію в українських містах, треба зазначити
феномен білінгвізму у мові мешканців нашої держави. В реальному
спілкуванні протягом багатьох років він не ставав на заваді порозуміння,
рідко виступає як комунікативний бар’єр, і тільки з приходом політиківманіпуляторів перетворився, на жаль, на розмінну монету в побудові
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інформаційної війни для штучного протиставлення груп українців.
Споріднені мови, переплетені етапи історії поступилися амбіціям людей
влади, для яких воля до влади стала сильнішою за волю до творення
суспільного блага.
Білінгвізм насправді надає українцям «ключі» від двох всесвітів
багатовікових культур і традицій. Проте не слід забувати, що на
українських теренах змішення мов призвело до поширення суржику –
недолугого використання запозичених зі спорідненої мови слів на шкоду
грамотності, освіченості, шляхетності. «Кровозмісним дитям двомовності»
називає суржик сучасна дослідниця Л. Ставицька [283]. Вочевидь творення
національної ідеї нашої держави потребує більшої уваги до державної
мови при збереженні свободи слова для носіїв інших мов. Прикметою
деяких українських мегаполісів в останні два роки стало нарощування
української ономастики й топоніміки на вулицях міста, збільшується
частка україномовних мешканців, зростає престиж мови. Це сприяє
творенню української ідентичності в епоху найскладніших випробувань
для нашої державності. Отже, білінгвізм (двомовність) став медійно
створеною проблемою для зловживань з боку людей влади, проте не є
такою на рівні пересічного спілкування городян.
Центри революційних подій. Починаючи з подій київського Майдану,
ілюзії пасіонарності в основному йдуть у минуле. Замість цього велика
кількість

українців

переживає

глибинні

екзистенціальні

зрушення,

відкрито виявляє громадянську активність, ризикує життям. Міста України
стають центрами соціальних зрушень, предметом уваги світових ЗМІ.
Помаранчева революція 2004 р. і особливо Євромайдан 2013–2014 рр.
розгорнули низку небачених до цього екзистенціалів буття людини міста:
волю

до

свободи

самопожертви,

і

протесту,

соціальний

гнів,

готовність
героїзм,

чи

навіть

солідарність.

волю
Слова

до
і

словосполучення «Майдан», «Автомайдан», «Антимайдан», «Революція
гідності», цілий пласт неологізмів – будуть закарбовані, мабуть, у памʼяті
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поколінь. Разом з тим Україна стає світовим трендом. Національна
ідентифікація і консолідація, національна символіка і ритуалізація
набувають широкого розмаху. На екранах ЗМІ, на вулицях міст і на лінії
вогню формуються принципово нові типи людей: спочатку «тітушки»,
«майданівці» та «антимайданівці», «беркутня», потім – волонтери, біженці,
«кіборги». Метафора «сотні» поширюється на різні стилі життя і заняття:
«канцелярська сотня», «диванна сотня». Протистояння з Росією викликає
майже фольклорну типологію «ватників» згідно їхній реакції на
конфронтацію.
Окрім назв мегаполісів особливого звучання набувають й інші
топоніми – назви маленьких міст і селищ України, які є заручниками подій,
а інколи – місцями битв: Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт...
Міста у колі військових дій змінюють свої обличчя, і кожний городянин
поволі втрачає відчуття дому. Безпека і захищеність поступаються місцем
тривозі і страху, що досягають максимальної напруги під час прямої
небезпеки. Це викликає колосальні зрушення в людській психіці та
світогляді, висуваючи на перший план проблему трагічності буття.
Звички

і

традиційні

пріоритети

пересічного

існування

поступово

знецінюються, адже чи не вперше для людини стає очевидною
необхідність елементарних засобів для біологічного існування: їжі, води,
даху над головою. Особливої загостреності набуває екзистенціальна
контроверза «своїх» і «чужих» у місті, підсилюючи екзистенцію чужого до
поняття «ворог». Полюсні належності визначаються лініями буквального
та метафізичного фронтів. Мова спілкування, акцент, гостра репліка,
національна символіка чи кимось передана плітка про особу може
коштувати їй життя. Колосальним життєвим випробуванням стає
переживання невизначеності. Брак інформації чи перекручена інформація,
поширення панічних чуток, спостерігання чужої смерті, яка стає буденним
явищем, здатні призвести людину до божевілля. Проте саме в таких
складних умовах людина робить чи найважливіший у своєму житті
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екзистенціальний вибір. Перманентна гранична ситуація стає маркером
людяності, висвітлює можливості милосердя, жертовності, але й егоїзму,
зрадництва, здирництва і жадоби заради виживання будь-якою ціною.
Прикметою соціальних катаклізмів сьогодення є відсутність єдиного
харизматичного лідера. Більш того, криза влади на міському і державному
рівнях певним чином продовжується, не дивлячись на зміну владних облич
та ідеологій. Недовіра до правлячої еліти – історично-ментальна риса
українців, які втім усе більше обʼєднуються та протестують проти виявів
беззаконня, в тому числі, у сфері містобудування. У наявності – вияви
унікальної
суспільства.

самоорганізації
Повсякденність

населення,

народження

мегаполісу

демонструє

громадянського
солідарність,

колективну співпрацю. Один з яскравих прикладів щодо цього сягає
нещодавнього минулого, коли взимку у пору надмірних снігопадів
мешканці

мегаполісів

чи

не

вперше

самотужки

організували

взаємооповіщення і взаємодопомогу для порятунку від природного лиха.
Вражаючим фактором солідарності є також дійсний волонтерський рух
різних верств населення: кожен 4-й українець – волонтер.
Необхідно відзначити також специфіку сучасного медіавиміру в
країні. Події у мегаполісах, а також – у локальних місцях конфлікту на
сході стають загальним надбанням. Можливості прямого ефіру та онлайнрежиму ПК творять колективне співпереживання драматичних і водночас
історичних подій. На зміну індивідуалізму та стратегії «моя хата з краю»
приходить відчуття прилучення, колективної відповідальності і волі.
6.2. Своєрідність проектів майбутнього українського мегаполісу
Кожне велике місто дивиться у майбутнє. Містобудування –
перманентний процес у розвитку будь-якого міста. Враховуючи зазначені
вище проблеми українських мегаполісів, розглянемо, як в українських
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проектах містобудування відображено шляхи вирішення проблем і чи
звучать в них екзистенціальні аспекти.
Правові змістовні засади міського планування в усіх можливих
сферах життя громадян зазначені у Конституції України, в Хартії
українських міст, у законодавчих актах Асоціації міст України, що
регулюють міське самоврядування, діяльність міських громад, окреслюють
всебічні питання міського розвитку. На наш погляд, найбільш прискіпливу
увагу до людини міста демонструє Хартія українських міст, розроблена
Асоціацією міст України на основі Конституції України, чинного
законодавства та з урахуванням Європейської Хартії міст. «Поштовхом до
її створення стала потреба привернути увагу всіх органів державної влади
та громадськості до проблем, що існують в містах, зосередити зусилля усіх
зацікавлених сторін на основних напрямках, які визначатимуть майбутнє
наших міст» [356].
В документі зазначено відсутність рівноваги між економічним
розвитком і збереженням навколишнього середовища, руйнування міських
історичних центрів, надмірне скупчення транспорту, атмосферне та
ґрунтове забруднення, нестача якісного житла за доступними цінами,
проблеми охорони здоров’я, високий рівень безробіття, особливо серед
молоді, високий рівень злочинності та інші гострі виклики міського
сьогодення. Згідно з Хартією, «основою міського розвитку повинна бути
пряма участь мешканців міст у здійсненні управління місцевими справами,
а саме місто повинне мати автономію та фінансову незалежність» [356].
В описі міста майбутнього враховано мрію людини про ідеальне
помешкання, прагнення комфорту в усій повноті життя. «Ідеальне місто,
місто майбутнього – це місто, в якому вдається досягнути рівноваги між
різними секторами та видами діяльності (вуличний рух, умови життя,
роботи і проведення дозвілля); в якому забезпечуються громадянські права
і найкращі умови життя; яке відображає спосіб життя та думок своїх
мешканців і реагує на них; в якому повністю враховуються інтереси всіх
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тих, хто ним користується, працює чи торгує в ньому, відвідує його, шукає
в ньому розваг, культуру, інформацію, знання» [356].
Документ також містить опис прав людини міста, що є втіленням
стародавніх традицій «права на місто», затверджених ще Магдебургським
правом (Magdeburger Weich bildrecht). Визначено, що городянин має право:
‒ «на забезпечення зручним, добре розташованим та освітленим
житлом з усіма сучасними зручностями, за доступною вартістю;
‒ охорону здоров’я; забезпечення міста зеленими насадженнями
(парками, скверами), просторими та тихими вулицями;
‒ надання широких можливостей для проведення культурного
дозвілля, соціального розвитку, безпечного руху для всіх користувачів
вулиці

(міський

транспорт,

приватні

автомобілі,

пішоходи

та

велосипедисти);
‒ якісне комунальне обслуговування; адресна допомога бідним;
‒ правову безпеку; працю; благоустрій; можливість отримати
професію та освіту» [356].
Теоретично плани українських міст на майбутнє співвідносяться з
глибинними прагненнями і потребами мешканців міст. Проте практичне
застосування даних положень потребує інтегральних зусиль влади,
містобудівників, соціологів, громадських активістів. За умови холічного
принципу у містобудуванні можливе творення цілісного проекту міста
майбутнього та його втілення.
Один з напрямків в інтегральному контексті міського проектування
відображено у теорії урбосінергетики, проголошеної у «Гіпотезах міського
розвитку Києва» [299]. Містобудівні форми і містобудівна реальність та
ідеї

містобудівної

еволюції

поєдналися

під

егідою

досконалого

перетворення міста для людей. В урбосінергетиці досліджуються пластика
містобудівних форм, прагматика містобудівної діяльності, тектоніка
містобудівної еволюції та систематика еволюційної динаміки [299, с. 78]. У
проектуванні

мегаполісу

враховуються

історичні

параметри

та
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містобудівна естетика. Це запроваджено, наприклад, у генеральних планах
розбудови Одеси (1981 р.), Києва (1981 р., 2001 р.). Врахування стадій
самоорганізації і гармонійного розвитку складає підґрунтя для планування
міської «тканини» і «каркасу», урбанізованих ландшафтів і оболонки.
Йдеться про «пропорційність простору-часу, компліментарність версій
альтернативного розвитку. Враховується наявність чотирьох категорій
мешканців:

городян,

слободян,

урбодян,

поселян,

які

«по-різному

сприймають простір-час, відповідно до своєї ментальності формують і
здійснюють власні лінії поведінки» [299, с. 81].
У проектах майбутнього українських мегаполісів найважливішим
напрямком проголошено досягнення максимального комфорту громадян.
Враховується історичне надбання міст і європейські взірці, міжнародний
досвід. Одна з ідей – перетворення центрів міст у рекреаційні зони, місця
повноцінного відпочинку і дозвілля. Це звучить досить актуально, адже у
деяких наших мегаполісах центр не тільки не передбачає пішохідних
місць, а й розвивається як потужна автомагістраль (Хрещатик), хоча вулиці
Дерибасовська в Одесі чи площа Ринок у Львові, пішохідні сектори
Майдану в Києві являють собою спробу європеїзації міського центру.
Розвивається також ідея вертикального зонування мегаполісів – побудова
хмарочосів замість розростання міста вшир. Проте у цьому процесі
спостерігається до цих пір пріоритет комерційного інтересу над інтересами
гармонійного, екологічного містобудування.
Мегаполіси України планується перетворити в операційні системи з
широким використанням електронних технологій на кшталт електронного
уряду, єдиного «електронного вікна» для бюрократичних операцій, що
значно може полегшати пересічне життя містян, подолати цілодобові
черги до чиновників і хабарництво. Згідно світовому досвіду планується
поступово запроваджувати у великих містах урбанізацію «селянського
типу», де локації міста, дахи і двори будинків перетворюються у досить
замкнені екологічні зелені системи з можливостями «кисневих комор».
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Також планується втілити в українських містах світовий досвід
запровадження енергозберігаючих систем для самозабезпечення будинків,
переведення їх на використання енергії сонячного світла, вітру.
Планується і побудова підземних паркінгів та кільцевих доріг заради
розвантаження міст від автомобільних потоків, поширення велотранспорту
[390].
Українські мегаполіси за роки свого існування в історичному часі
отримали сталі іміджеві ярлики: «Одеса-мама», «Київ-столиця Київської
Русі», Дніпропетровськ і Донецьк – промислові гіганти, Харків – «перша
столиця» тощо. Зазвичай стереотипне сприйняття міст заважає їхньому
пізнанню та розвитку. Тому у плануванні буття мегаполісів передбачено
ребрендінг – пошук креативних ресурсів для позитивного перетворення
міст, їхнього образу і способу життя, залучення соціального капіталу до
цих процесів.
Наведемо декілька прикладів. Місто Дніпропетровськ, як пише
дослідниця міського іміджу А. Демичева, сприймається суто як
промислове, що підтверджує зміст багатьох віршів про місто з рефреном
на кшталт «Здравствуй, город чугуна и стали!» Шляхом моніторингу
авторка визначає найбільш кричущі проблеми міста (бруд, сміття, хамство,
стихійні парковки) та робить огляд стратегій можливого ребрендінгу міста:
творення публічного простору, естетичний розвиток візуальної культури,
зрештою – перетворення «індустріального міста» у «місто-підприємець»
[114, с. 149]. У проектах містобудування мегаполіс позиціонується як
майбутній фінансово-діловий центр Придніпров’я, одна з найбільших
громад в Україні та один з найбільших роботодавців.
Місто Донецьк, яке має стереотип сприйняття як промисловий
криміногенний регіон, до часів окупації планувалося перетворити у «місто
троянд» та «столицю шахтарського краю» із слоганом «Сила та краса!»
Частиною ребрендингу українських міст промислової зони може
стати інновація – індустріальний туризм – екскурсії найбільш значними
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підприємствами столиць регіонів. Зокрема, туристичними об’єктами
стають електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп Сталь» – перше
потужне промислове підприємство, побудоване «з нуля» за роки
незалежності України, Харківський ювелірний завод, «Кондитерська
фабрика «АВК» Донецьк», Донецький металургійний завод, ВАТ «Мотор
Січ» у Запоріжжі.
Ще однією віртуально-реальною інновацією у творенні позитивного
образу мегаполісів стає «Культурна мапа 7 міст України», яка
поширюється у мережі Інтернет та в освітніх і культурних установах
мегаполісів. Взаємоінформування про культурні локації і події в містах в
ідеалі сприяє творенню єдиного культурного фону країни [313].
Київ – багатомільйонна столиця України, екзистенціальний «пульт»
управління державою і масштабний конгломерат, об’єднуючий фінансові,
економічні, політичні, культурні, інформаційні потоки. Шляхи київського
містобудування зазначені у Генеральному плані [86], у проектних
документах чисельних містобудівних установ. Провідним завданням
розвитку столиці є кардинальне поліпшення транспортної сфери, міського
трафіку. Плануються грандіозні перебудови магістральної мережі [151],
всебічний розвиток лівобережжя міста, творення нового громадськокультурного центру «Культурна долина» тощо. Зазначається нарощування
міжнародної ролі української столиці: «Роль Києва у міжнародних
відносинах має усі передумови для подальшого зростання у зв’язку із його
геополітичним

положенням,

розташуванням

культурних,

енергетичних,

інформаційних,

в

системі

глобальних

транспортних

зв’язків.

Унікальні кліматичні та природно-ландшафтні умови також сприяють його
соціально-економічному і містобудівному розвитку» [151].
Потребують

окремої

уваги

культурно-освітні

проекти

для

подальшого розвитку міської ідентичності і патріотизму, що є духовною
основою конструктивних міських перетворень. Вдосконалення міського
управління в чисельних містобудівних проектах українських міст
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передбачають відкритість, постійний діалог з громадським суспільством,
розвиток міського самоуправління, поліпшення міських інтерактивних
сайтів.
У своєму дослідженні ми наводили чисельні приклади соціальної
активності городян, їхніх зусиль з ревіталіазції окремих локацій
мегаполісів.

Проте

деякі

українські

регіони

вочевидь

виявляють

масштабну девіталізацію. Кажучи метафорично, у кожному мегаполісі є
свої «Чорнобилі» – депресивні занедбані зони, закинуті будівлі, пустирі,
хащі, екологічно небезпечні ділянки і локації. У проектах розбудови
мегаполісів необхідно враховувати зазначені девіталізовані об’єкти,
створити їхній реєстр. Враховуючі військові події на сході України,
наслідком яких вже стало спустошення, руйнація і занепад багатьох
східних

територій

держави,

саме

проблема

ревіталізації

набуває

першочергового значення, що повинно відображатися у проектних планах
українського містобудування.

Висновки до шостого розділу
Підводячи підсумки міркуванням про екзистенціальні особливості
українського мегаполісу, ми виявили, що великі міста України мають
споріднені обставини розвитку: пріоритет ринку, візуальну еклектику і
монотонність, прикмети екологічного колапсу, космополітизм багатьох
містян, і водночас – вияви пасіонарності, солідарності і патріотизму, волі
до самопожертви. Вочевидь перманентна гранична ситуація розгорнула
екзистенціальну біполярність буття людини у місті: егоїзм-альтруїзм,
культ

накопичення-духовність,

безвідповідальність-відповідальність,

пасивність-пасіонарність, байдужість-героїзм тощо. Українські мегаполіси
стають

центрами

драматичних

та

водночас

історичних

подій.

Відкристалізовуються національна та міська ідентичність, нарощується
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громадський рух. Ця екзистенціальна напруга підводить до думки, що
багато людей переживають події в Україні як архетипову боротьбу Добра і
Зла. Недарма у медіа-сфері та пересічному спілкуванні сучасників усе
частіше звучать слова сакралізації: «Небесна сотня», «З нами Бог».
Конструктивні зміни буття українських мегаполісів можливі за
умови запроваджених у містобудівних планах принципів співтворчості
городян і влади, подолання культу споживання, досягнення балансу
матеріального і духовного в структурі міст, творенні нових культурних
просторів,

подоланні

проблем

трафіку

та

екологічних

загроз,

вдосконалення міської архітектоніки та загального ребрендінгу міст.
Протягом 2013–2014 рр. Україна та її міста набули особливої
міжнародної суб’єктності у зв’язку з подіями Майдану та війною на сході
країни. Київ та інші міста, а разом з ними кожен українець, не байдужий до
долі батьківщини, переживають разючу екзистенціальну трансформацію.
Політичні події, мабуть, надовго зайняли першість в увазі та сподіваннях
співвітчизників, у переживанні буття-у-місті. Проте за глобальними
революційними

і

військовими

невирішеними

купа

міських

подіями
проблем,

у

державі

притаманних

залишаються
усім

нашим

мегаполісам: погана екологія, завантаженість доріг, хаотична забудова,
нищення історичних пам’яток, нестача повноцінного житла, різке
збідніння населення та демографічні кризи, складнощі щоденних міських
міграцій

мешканців

мегаполісу

та

приїжджих.

Тривога,

клопіт,

невизначеність, страх з причини загрози терактів, агональні настрої згідно
політичних уподобань, а за усім цим – подвиг волонтерів і воїнів, героїв
Майдану. Революція Гідності, яка напевно під такою назвою увійде в
історію, сколихнула і розвинула національну, міську ідентичність.
Екзистенціал гідності став ключовим в переживанні подій і в очікуваннях
киян та всіх українців. Європейський вибір, який дається ціною тисяч
життів, вимагає європейської якості міста, гідного життя.
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ВИСНОВКИ
Підведемо

загальні

підсумки

дослідження

буття

людини

мегаполісу – Homo Urbanus.
1. Конкретизовано понятійно-категоріальний апарат дослідження
мегаполісу

і

закладено

теоретико-методологічний

фундамент

його

подальшого розгортання. На підставі аналізу стану наукового вивчення
міської проблематики в теоретичних площинах філософії, соціології,
культурології, урбаністики, семіотики, постмодерністської парадигми
розроблено авторську методологічну програму – інтегративну соціальну
філософію мегаполісу. Доведено необхідність використання діалектичного
і

холічного

підходу

до

розгляду

буття

людини

мегаполісу

та

компаративістського аналізу.
Докладніше. Аналізуючи буття людини мегаполісу як соціальнофілософську проблему в руслі осмислення евристичного потенціалу
урбаністики, антропології міста та соціології міста виявлено, що
урбаністика являє собою велике міждисциплінарне коло досліджень
міського життя. Уточнено основні дефініції цього кола. Вивчаючи
урбаністичні процеси, необхідно враховувати наступні явища: урбанізація
(зростання міст, нарощування їхньої функціональності), дезурбанізація
(відтік міського населення у периферійні зони, іноді – занепад міст),
субурбанізація (процес росту і розвитку приміських зон великих міст),
рурурбанізація (поширення міського образу життя у периферійних
селищах), хибна урбанізація (вкрай низька міська інфраструктура при
формальній наявності міста). Одним з центральних понять урбаністики є
урбанізм – сфера знань про місто і водночас – спосіб міського життя в
сукупності його специфічних рис.
Поняття «мегаполіс», «мегалополіс», «світове», «глобальне» місто та
ін. тлумачаться як певним чином синонімічні, адже основою їхнього
виділення в окрему групу є субстрат «МЕГА», сутність якого полягає у
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позначенні міської масштабності та гетерогенності. Тому звертаючись до
соціокультурних та екзистенціальних проблем мегаполісу, є сенс
використовувати його найбільш лаконічне сукупне розуміння: мегаполіс –
місто з великою кількістю і щільністю населення (більше мільйона
мешканців), яке грає важливу роль у житті регіону, держави та впливає
на міжнародні процеси.
Виявлено, що філософський розгляд безпосередньо мегаполісів
почався з кінця ХІХ ст., коли на планеті стартувала активна фаза
урбанізації, відзначена розростанням великих міст. Протягом історії
велике місто розглядалося як соціальний простір, соціальний процес і
соціальний організм у зв’язку із загальносуспільними явищами світового
розвитку,

серед

яких

особливо

актуальні

сьогодні

глобалізація,

глокалізація та віртуалізація життя, перформативний характер соціальних
подій, гетерогенність та дифузність соціального буття.
Буття міської людини здавна вписано у соціологію міста, і саме
соціологічна школа, на наш погляд, є найбільш досконалим науковим
концептом в урочищі урбаністики. Дякуючи дослідженням американських
та європейських вчених-соціологів, мегаполіси виділено в окремий вид
міст та винайдено їхні принципові риси: велика кількість населення (від 1
млн. осіб), центроутворююча роль в перетинах та концентрації потоків
капіталу, інформації, послуг, фінансів тощо. Класифікації та типології
мегаполісів дозволяють сприймати їх як окремих субʼєктів світових
соціально-політичних і культурних процесів (С. Саксен, П. Харві, Дж.
Фрідман).
Вагомим методологічним здобутком в теорії міста виступають праці
класичних вчених. Світові міста презентуються як провідні структурні
елементи цивілізації, місто загалом є прафеноменом людського існування і
культури, а людина постає як суто «містобудівна тварина» (О. Шпенглер).
М. Вебер та Г. Зіммель заклали основи досліджень простору великого
міста та світосприйняття його мешканців. Тріада міського простору
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А. Лефевра, триалетика Е. Соджи дають змогу розглядати людину міста в
її стосунках з оточенням, у тілесних та духовних вимірах особистості, у
соціокультурних проявах.
У соціологічних дослідженнях намічено також екзистенціальні аспекти
буття людини міста і самого міста, взятих у повсякденності. Ці аспекти
групуються у прямій залежності від наміру дослідника: негативного
ставлення до міста (аж до його демонізації) або ідеалізуючого,
позитивного і реалістичного поглядів. У разі концентрації на негативних
явищах

фіксуються

відчуження

городян,

їхня

деперсоналізація

і

байдужість, культ грошей, суперництво і конкуренція, конфліктність, що
витікає з різнобічних протиріч у міських спільнотах. Місто постає як арена
суспільства спектаклю і культу споживання, людина міста розглядається у
драматизмі свого життя, у колізіях. Інколи драматизм мегаполісу
обгрунтовується на базі ідеї загальної біотичної боротьби (Р. Парк), показі
міської ворожості, тривоги і страху (Е. Берджес). Розгляд буття людини
великого міста призводить також до складання оригінальних типологій
міських

мешканців,

що

відрізняються

способом

життя

у

місті

(В. Бенʼямін).
Позитивний погляд на мегаполіс розкриває креативний потенціал буття
людини міста, можливості всебічної реалізації городянина, засвоєння
культурної спадщини, розвиток ментальності містян, які ранжують місто
згідно своїм уподобанням, отримуючи індивідуальні «ментальні мапи»
мегаполісу. Мегаполіси як «мотори світової системи» (Дж. Фрідман)
зберігають і передають культурні скарби людства, а також в епоху
розвитку телекомунікацій стають інформаційними флагманами цивілізації,
мережевими провідниками світових процесів (М. Кастельс, Л. Мамфорд).
Глобалізація,

глокалізація

і

розвиток

інформаційних

технологій

зароджуються у великих містах та повсякденно впливають на буття
людини мегаполісу – провідного соціального актора сьогодення.
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Доведено, що мегаполіс розгортає широке поле соціокультурної й
соціально-антропологічної проблематики, яка актуалізується провідною
роллю великих міст у сучасній цивілізації. Аналіз буття міста і буття
людини

міста

отримують

антропоцентричний

та

антропоморфний

характер, якщо мегаполіс досліджувати через його «тіло», «душу» і «дух»
у співвідношенні з людською душевно-духовно-тілесною природою. Буття
людини мегаполісу вочевидь дихотомічне, виявляє переживання низки
протиріч і суперечностей: любові і ненависті, комунікативності та
автономії, волі до влади і підкорення та волі до свободи, відчуження та
сродності тощо. Вивчення цих контроверз є нагальним завданням у
соціально-філософському та філософсько-антропологічному ракурсах.
Мегаполіс являє собою мегавимір символів і знаків, мешканець
мегаполісу постає як «символічна людина», яка продукує світ символів та
сама ж їх тлумачить. У духовному світі людини вищим проявом її
потенціалу є творчість. Сполучення волі до пізнання і волі до творчості
детермінує поставання індивіду в особистість, яка усвідомлює життєві
задачі та здатна до авторефлексії. Феномени болісних переживань людини
у граничних ситуаціях буття, як то турбота, самотність, страх, тривога,
відчай тяжіють до екзистенціальних глибин людського, що у свою чергу
потребує використання екзистенціального підходу в аналізі буття людини
мегаполісу.
Філософсько-антропологічний та соціально-філософський підходи у
розгляді міських феноменів дають підстави говорити про інноваційні
вияви буття людини мегаполісу, яка має здатність пристосовуватися до
умов великого міста і ймовірно набуває специфічних рис.
Одним із способів осягнення буття людини міста є розгляд
екзистенціальної багатовимірності буття та граничних ситуацій. Будь-які
прояви людини, як-то відчуття, настрої, переживання здатні ставати
сутнісними

рисами,

структурами

буття,

способами

«бути».

Аби

відслідкувати екзистенціальну динаміку людини, слід знайти «точку
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зборки» проявів людського. Провідна роль у цьому належить модусу
переживання.
Серцевиною екзистенціальної діалектики людини є прояв волі.
Очевидними є воля до пізнання, до творчості, до влади, до любові, що їх
виявляє особистість на своєму життєвому шляху у пошуках сенсу.
Фундаментальну

характеристику

екзистуючої

особистості

складає

здатність людського «Я» виходити за межі буденного світу до більш
широких вимірів буття у процесі трансценденції. Поняття екзистенціальної
ситуації, екзистенціального досвіду, екзистенціальної діалектики стають
доречними у дослідженні подібних процесів. Пропонується ввести у
науковий обіг принципове поняття буття-у-місті. Воно означає спектр
переживань людиною своєї присутності у міському просторі, пошук
власного місця у місті, засоби сприйняття мегаполісу, взаємодію з ним у
просторово-часових координатах повсякденності та у віртуальному
контексті.
Аналіз просторово-часових координат повсякденного буття у місті
може надати наочний зріз переживання міської реальності. Оскільки
екзистенціальні

постулати

доповнюються

слушною

тезою

про

екзистенціальну природу соціального, розгляд екзистенціальних проблем
міста доречно розглядати у сукупності індивідуального та суспільного.
Підводячи

підсумки

огляду

постмодерністських

тенденцій

у

вивченні та відображенні теми мегаполісу, зазначимо провідні ідеї,
започатковані

філософами-постмодерністами,

що

можуть

ставати

важливим методологічним підґрунтям в антропології міста. Велике місто –
уособлення культу споживання й культу розваг «суспільства спектаклю»,
в

якому

домінують

симулякри

та

утворюється

завдяки

ним

гіперреальність; надвелика масштабність мегаполісу нівелює міську
ідентичність та самоідентифікацію людини. Відбувається символічний
«кінець міста», мегаполіс втрачає екзистенцію захищеності, перестає бути
місцем притулку та гостинності; проте нагальне відчуття громадськості
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людини або криза громадськості напряму повʼязані з містом, з
організацією життя мегаполісу (Ж. Дерріда). Місто уособлює дискурс
влади, являє собою масштабний дисциплінарний простір, що поєднує
архітектуру та урбаністику в «архітектурі нагляду»; чи не єдиним
способом пристосування людини до темпоритму мегаполісу є гетеротопії
– атипові фрагменти міського простору, які можуть ставати локусами
зберігання

самоідентифікації

людини

міста, втіленням свободи її

самореалізації (М. Фуко). Архітектура виконує комунікативну функцію у
гетерополісі через колаж історії та інновацій, різноманітні варіанти
визначеності, палімпсест (Ч. Дженкс), являє собою варіант маскультури,
масової комунікації з ідеологічним змістом (У. Еко). Максимальним
втіленням екзистенції сучасної «людини капіталізму» є мешканець
великого міста – іронічний поверховий кочівник, який втрачає коріння та
заглибленість

у

світоспогляданні

(Ж. Дельоз,

Ф. Гваттарі).

Серед

мешканців міста можна вивести найбільш типових персонажів за способом
життя у місті: Яппі (міський гедоніст, споживач), Зомбі (раб інформації) та
Турист – вічний гість міста, який не має ні міського маршруту, ні
маршруту життя, бо живе занадто інерційно.
Також додамо, що сучасний мегаполіс загалом можна розглядати як
суто постмодерністський витвір, хаосмос, де втілюються провідні риси
постмодерністського світогляду і творчості. Окрему постмодерністську
гіперреальність презентують сучасна література і кіно, де мегаполіс стає
фоном ключовим подій, або сприймається як автономний художній образ.
Мегаполіс вочевидь чинить мега-вплив на людську особистість.
Дослідження цього потребує діалектичного підходу, зокрема, звернення до
діалектичного закону переходу кількості у якість. При цьому розгляд
міських проблем не може бути відірваним від сукупної картини життя
міста, його природи, простору, перетину потоків та ін. Людина міста у
якості предмету наукового розгляду потребує цілісного підходу задля
виявлення її типових рис буття-у-мегаполісі. Це формує необхідність
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використання холістичного методу. Опис інтегральних концептів теорії
міста, їхнє порівняння, виявлення відмінностей і схожості у контексті
людського буття актуалізує метод компаративістського аналізу. Отже,
науковий розгляд буття міста і людини мегаполісу набуває цілісності за
умови використання інтегративного методологічного апарату під егідою
соціальногї філософії.
2.

Визначено

багатогранність

образу

мегаполісу,

дихотомію

демонізації та ідеалізації великого міста у залежності від провідного
переживання інтерпретатора, його сутності як пасивного спостерігача чи
творця міста. Мегаполіс постає у сукупності сакральних та профанних,
утопічних та реалістичних ідей та їхніх образних втілень, сприймається та
функціонує як артефакт, бренд, симулякр, антропоморфна особистість,
являє собою мозаїчний семіотичний феномен, відображений у реальному
та віртуальному просторі. Спектр проектного містобудування рухається
між урбаністичним Urban oasis та реалістичним Smart city. Окрім цього, в
наш час склався інноваційний образ мегаполісу, пов’язаний із розвитком
електронних технологій, – віртуальний мегаполіс.
Докладніше. У великому місті сьогодення наявні процеси профанації
сакрального та сакралізації профанного, які породжують екзистенціали
граничних ситуацій: подиву, святковості, шанування, страху тощо.
Космогонічний

сенс

міста

поступово

загублюється

у

зв’язку

із

поліцентричністю більшості мегаполісів. Проте сакральність окремих
місць у місті зберігається і пов’язана як з релігійним аспектом, так із
досвідом

повсякденності:

храмові

споруди

залишаються

загальновизнаними сакральними об’єктами, а суб’єктивна «сакральність»
демонструє дискретність та метафоричність, оскільки залежить від
екзистенції міського мешканця, особистісного досвіду. Окрім храмів,
сакральними об’єктами місць у мегаполісі для більшості городян
здебільшого

залишаються

значні

історичні

пам’ятки

та

природні

ландшафти. Проте у зв’язку з ідеологічними трансформаціями та
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розвитком культу споживання герої минулого та пов’язані з ними міські
топоси втрачають сакральний зміст, а природні та історичні цінності
руйнуються в угоду меркантильності, особливо на теренах пострадянських
мегаполісів. Герої маскультури зазвичай перетворюються в «ідолів», чиї
образи тиражуються за рахунок комерційної пропаганди, що дає підстави
говорити про сакралізацію профанного на тлі деформації базових
цінностей життя. Профанація певним чином поширюється на моду та на
загальногромадські процеси. Це наближує нас до аналогії профанносакрального з симулякром.
Перебування у мегаполісі – це особливий тип амбівалентного
переживання міського буття. У зв’язку з цим утопічна свідомість людини
детермінується бажанням вийти з буденності через порив до свободи та
творчості. Це в свою чергу викликає прагнення впорядкувати простір
щоденного помешкання згідно законам гармонії Всесвіту, що надає
утопічній інтенції сакральні акценти. Ми визначили, що в наш час
спостерігається відхід від глобальних утопій суспільно-політичного
розмаху до проблематики індивідуального життя людини, вибудовування
її сутності у просторі мегаполісу під егідою ідеї особистісного комфорту.
Жорстка регламентація поступається місцем пропозиції максимального
різноманіття, де кожен здатний виробити власний спосіб буття. При цьому
вияви сучасної утопічної свідомості демонструють екзистенціали страху і
тривоги в есхатологічному ракурсі, що відображено в багатьох артефактах,
які демонструють нарощування граничних ситуацій в урбанізованому
суспільстві. Водночас неприйняття буденності мегаполісу призводить до
зрощування утопічних проявів з міфологічними і казковими сюжетами у
жанрі фентезі-утопій.
Розвиток високих інформаційних технологій акумулює розвиток
утопічної свідомості, а з іншого боку – зумовлює виток урбаністичної
практики у творенні «розумних» та «надрозумних» міст, покликаних стати
URBAN

OASIS.

Пошуки

подальших

екзистенціальних

підстав

390

конструктивних проектів на межі міських утопій – актуальне продовження
урбаністичних досліджень. «Розумне місто» спонукає городян до розвитку
особливої міської раціональності, заснованої на пріоритеті інтелекту,
творчості і співтворчості. Необхідними виявляються такі екзистенціали
буття людини мегаполісу, як воля до пізнання, воля до комфорту,
благополуччя, добросусідства й краси, для чого використовується
креативний потенціал, що виводить городян за межі егоїзму буденності,
розкриває інтегральну природу людини й міста, обʼєднує їх у прагненні
метаграничного, трансцендентного.
Семіотика мегаполісу, міські міфи і символи сприяють формуванню
його

цілісного

образу

та

живлять

набуття

міської

ідентичності

мешканцями, стають історичними провідниками культурного надбання.
Якщо городянин навчився природно почувати себе в цьому техногенному,
ним же створеному штучному середовищі, є сенс говорити про
інноваційність типу городянина нашого часу. Семіотичні складові
мегаполісу мають як архетипову, так й інноваційну технічну природу:
тривимірну візуальну семіотику, багатошарову аудіосеміотику, історично
вкорінену міфологію та символіку. Поєднання архетипів та технічних
інновацій «реабілітує» штучність мегаполісу, свідчить про екзистенціальну
природність навіть найбільш технологізованих образів міста. Зрештою
соціокультурні та екзистенціальні параметри цілісного образу мегаполісу
наступні: масштабність і масовість, інтенсивний темпоритм, проростання в
історичному часі, фрактальність.
Підводячи

підсумок

розмислам

про

віртуальний

мегаполіс,

визначимо риси віртуальної реальності міста, які напряму впливають на
фізичну реальність міста та на індивідуальне буття-у-місті його мешканців.
Людина мегаполісу стає Інтерменом, здатним свідомо використовувати
віртуальний простір для комунікації, пізнання і творчості. Інтермен
проводить інтелектуально-емоційну селекцію повідомлень Мережі, аби
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протистояти спаму і маніпуляціям, спричиненими комерціалізацією та
політизацією інформаційного простору.
При цьому у великому місті зазвичай відбувається заміна
безпосереднього

спілкування

людей

на

дистанційне,

посилюється

автономізація людини у натовпі (дякуючи можливості приватного
спілкування з віртуальним співрозмовником), росте ступінь зовнішньої
інформованості через постійний доступ до Мережі. Проте по мірі звикання
до Інтернету у багатьох городян нарощується тенденція перетворення
віртуального спілкування у реальне через об’єднання у локаціях міста
духовно споріднених спільнот.
Віртуальні медіа-ресурси сприяють консолідації креативного класу,
поширюючи теорії і практики містобудування через інноваційні локації на
кшталт воркшопів, джентрифікації, перетворення міських зон у місця
творчості і дозвілля. Інтермен має можливість «читати» місто за
допомогою навігаторів та інтернет-ресурсів. У віртуальному просторі
мегаполіс постає як цілісний іміджевий або брендовий об’єкт і водночас
суб’єкт, концентруючий внутрішні та зовнішні інформаційні потоки
навколо інтересів людей міста. Це сприяє посиленню міської ідентичності,
надає перспективу співпраці городян у громадських і художніх міських
проектах. Залежність від Мережі чи конструктивне її використання
відображає індивідуальну волю користувача, його екзистенціальний вибір
у буденному, граничному чи позаграничному бутті. Віртуальний світ
мегаполісу має перспективу розширення до планетарно-віртуального
масштабу. У такому разі віртуальний мегаполіс перетворюється у
планетарне місто – максимально масштабну урбаністичну структуру в
сполученні віртуально-уявно-реального вимірів.
Визначено, що мегаполіс функціонує у людському бутті через низку
викликів: соціальні виклики у контексті соціальної несправедливості
(контраст бідності і багатства, безробіття, злочинність, криза влади,
демографічні перекоси, мультікультуральні конфлікти, вияви тероризму)
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та виклики суто урбаністичного характера, спричинені техногенною
природою мегаполісу та його масштабом (просторово-темпоральні
особливості, сенсорна атака, виклик натовпом, природно-техногенні та
інформаційні виклики).
Соціальні колізії у контексті соціальні несправедливості вимушують
городянина вибирати або роль жертви чи спостерігача, або виявляти
соціальну активність, відповідальність у виборюванні соціальних благ і
свобод. Показано, що зазначені виклики вимушують людину міста
специфічно прилаштовуватися в її тілесних та духовно-душевних вимірах
до мегаполісу, виробляти інноваційні засоби осягнення міста задля
облаштування і гармонійного життя в його просторі: сенсорну селекцію
(sensory gating), звукову фільтрацію (саундскейп, саундшифт), осягати
«хореографію

міста»,

долати

міксофобію,

вільно

орієнтуватися

в

тріалектиці мегаполісу. Городянин здатний осягати мегаполіс як драму
(сity drama), виробляючи комунікативні коди (pattern language) у
сполученні ролей режисера-актора-глядача міських подій.
Докладніше. Споконвічні соціальні проблеми людства у контексті
соціальної нерівності та соціальної несправедливості мегаполіс кількісно і
якісно збільшує, роблячи їх кричущими, особливо в країнах «третього
світу». Не дивлячись на поширеність теорій постімперіалізму (Д. Беккер,
А. Каллінікос, П. Кокшотт, А. Котрелл, І. Месарош, А. Негрі, Л. Скляр,
А. Тарасов, М. Хардт, А. Хеллер, Ф. Фехер), згідно яким із закінченням
колоніального

періоду

зникають

експлуататорські

відносини,

а

багатонаціональні кампанії відкривають ринки у країнах «третього світу» і
тим несуть багато користі, реальність показує інше: з кожним роком
спостерігається нарощування хибної урбанізації і зубожіння певної частки
населення, підсилюється диспропорція у міжнародному розподілі праці і
ресурсів. Нарощується статистика щодо вказаних соціальних проблем,
особливо

в

пострадянських

та,

зокрема,

українських

мегаполісах

(перманентна криза влади, зрощення влади і бізнесу, корупція та
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бюрократія, що вросли в усі системи управління та функціонування
мегаполісів). Підсилюється загроза тероризму в мегаполісах, що свідчить
про комунікативну недосконалість та інтелектуальну безпорадність
міжнародної спільноти у кардинальній протидії цьому вияву насильства,
вкрай згубного для великих міст.
Багато в чому названі соціальні проблеми залежать від якості
соціального управління містом та діяльності міжнародних впливових
структур. Вочевидь існує нагальна необхідність всебічного запровадження
широкої комунікації та принципів толерантності, співпраці представників
влади і громадянського суспільства, розвитку публічного дискурсу та
соціальної активності городян.
Мегаполіс відзначено

тривимірною експансією простору. Це

доповнюється візуальним пресингом інших знакових суб’єктів і об’єктів:
людей натовпу, архітектоніки, реклам, екранів, таймерів, надписів та ін.
Просторово-часові виміри є базовими детермінантами способу буття
людини, її поставання як особистості. Мегаполіс – це поєднання часу буття
і буття часу, субстанція, яка має виражене назовні минуле, репрезентоване
через пам’ятки історії, і майбутнє, що також має своє візуальне втілення у
футурологічних спорудах і проектах. Теперішній час мегаполісу, який
відчувається людиною «тут і зараз», містить парадокси темпоральності, що
розташовують людське буття у граничних ситуаціях. Очевидним виходом
з кризових станів темпоральності є рефлексія щодо власного вибору
стосунків з часом у великому місті. Велике місто своїм існуванням будує
вектор часу, який виявляє трансгресію, волю до вічності. Феноменом
людського буття в умовах мегаполісу є також нарощування суб’єктивного
відчуття часу, який «тягнеться» або «летить» у залежності від критичних
обставин. Людина мегаполісу може «випадати» з часу за умови штучного
простору міста, здатна виробляти ефективний тайм-менеджмент та
виявляти мобільність. Оскільки мобільність стає невід’ємною умовою
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повноцінного міського існування, вона набуває онтологічної заглибленості
і може вважатися інноваційним екзистенціалом буття людини мегаполісу.
Підводячи підсумки способам засвоєння простору мегаполісу,
зазначимо винайдені напрямки «комунікації» людини і міста: інтервенція,
пристосування, засвоєння, подолання, перетворення. Інтервенція – вибір
людини, яка споживає місто, використовує (псує) міський простір згідно
меркантильним інтересам. Заради егоїстичного задоволення втручаються у
простір і прихильники нелегалізованого стрітрейсінгу, а також – окремі
мешканці з нахилами вандалізму. Пристосування являє собою інерційне
пересування містом, внутрішні міграції. Противагою цьому виступає
подолання – сукупність фізичних і мистецьких практик (паркур,
діггерство, білдерінг, руферство), де людина використовує простір без
шкоди середовищу заради виявлення власної сили духу, «зливається» з
простором міста. Практики естетичного перетворення міста (воркшоп,
джентрифікація, стріт-арт) виявляють волю до творчості і краси,
демонструють екзистеніцали відповідальності за місто, любові до нього.
Засвоєння міста демонструє вміння городянина ранжувати міський простір
згідно

ментальним

уподобанням,

екзистенціальним

особливостям

переживання свого буття у мегаполісі.
Простір мегаполісу представлено як тривімирну експансію, він
проростає в глибину, висоту й у горизонтальній площині, наче воліє до
безмежної присутності у Всесвіті. Цей антропоцентричний феномен
виявляє людську волю до максимального продовження свого тіла та
духовних інтенцій. Себто, просторово-часові виклики мегаполісу з одного
боку чинять випробування для людини, з іншого – втілюють велич її духу
в потягу до трансцендентного.
Ми

розглянули

вияви

сенсорного

різноманіття

міста

і

охарактеризували їх як виклик, атаку на людські органи почуттів: зір, слух,
тактильні відчуття, нюх, смак. Вочевидь мегаполіси несуть сенсорне
перенавантаження, і людині міста, аби гармонізувати своє буття,
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приходиться напрацьовувати механізми сенсорної вибірковості. Деякі з
них закладені природно, а деякі виробляються суто вольовими актами
через осмислення проблеми. Провідною ідеєю цьому виступає ідея
сенсорної селекції – вміння вибудовувати пріоритети у сприйняття
викликів міста, чергувати напруження і спокій, шум і тишу, свідомо
ставитися до харчування і смакових уподобань, творити приємні аромати,
підтримувати охайність у місті. Зазначені сенсорна селекція і міська
раціональність дозволяють людині мегаполісу гармонізувати міське життя,
облаштовувати зони тілесного й душевно-духовного комфорту.
Досліджено специфіку натовпу мегаполісу. Винайдено, що в
мегаполісі суспільне життя та індивідуальне буття людини містить досвід
класичного натовпу, а поряд з цим формуються такі його різновиди, як
віртуальний натовп, коучинг-натовп, фан-публіка, вболівальники, тусовки,
смартмоб (флешмоб, «критична маса», геокешинг тощо). Натовп є не
тільки соціальним, сенсорним, а й екзистенціальним викликом, породжує
глибокі переживання і співпереживання людей, вимагає поміркованої
участі в спільнотах, усвідомлення намірів, контролю над емоціями і
критичного розуму. Можна констатувати, що натовп і спільноти
мегаполісу особливо у розвинутих країнах з високим рівнем демократії
тяжіють загалом до підвищення розумового рівня, виявляють волю до
солідарності, співробітництва і поміркованих дій, здатні перетворюватися
у комунікативний дискурс, у поле реалізації та співпраці людей.
Мегаполіс містить природні та техногенні виклики: забрудненість
повітря

і

грунтів,

надмірність відходів,

низьку якість

продуктів

харчування, недостатність зелених зон тощо. У мегаполісі цілком можливі
форс-мажорні ситуації природних та техногенних катастроф, соціальні
катаклізми, революції і війни на вулицях міста. У надзвичайних умовах
провідними модусами буття-у-місті стають екзитенціали відповідальності
та солідарності. Підводячи загальні підсумки розмислам про «в-живання»
і «ви-живання» у місті, зазначимо, що ці буттєві модуси багато у чому
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залежать від намірів самої людини, її екзистенціального вибору. Проживання у місті природно триває через пере-живання. Людина переживає
екзистенціальні ситуації, вибираючи або наслідуючи певні алгоритми
світосприйняття, шукаючи своє місце у місті та формуючи образ міста у
власній уяві та свідомості.
4. Аналізуючи буття людини мегаполісу, ми визначили його
найпоширеніші екзистенціальні феномени, вибудували їхню ієрархію у
негативному ключі (від клопоту і тривоги до суїцидальності) та винайшли
позитивні екзистенціали, здатні гармонізувати людину міста: любов до
міста, олюднення мегаполісу. Визначено доречність поняття топофілії як
позначення любові до конкретного місця у місті, основи міської
ідентичності, як ідентитету. Показано провідні стратегії буття (виживання і
вживання у місто) та модуси, відповідні екзистенціальним вимірам буття
(Обиватель, Шукач, Творець). У контекст дослідження введено поняття
оніоманії (спраги купувати), аффлюенци (надмірності потреб). Визначено
специфіку провідної комунікації в мегаполісі – полілогу. У гендерному
спілкуванні людей мегаполісу (гендерлекті) виявлено парадкос сусідства
диктату дисциплінарності мегаполіса та сексуального виклику в його
просторі, відчуження від тілесного та провокацію інтимності. Визначено,
що любов-цілісність є провідним гармонізуючим фактором гендерлекту та
загалом

–

буття

чоловіка

і

жінки.

Висунуто

ідею

творення

метаантропології міста.
Докладніше.

Виявлено,

що

складовими

«матриці»

руйнівних

екзистенціальних ситуацій буття людини міста є наступні: турбота,
страх,

відчуження,

емоційне

випалювання,

втрата

ідентичності,

самотність, аномія, ескапізм, депресія, агресія, суїцид. У площині
екзистенціального аналізу можливо винайти методи корекції людської
особистості. Використовуючи, зокрема, ідеї А. Ленгле про фундаментальні
мотивації людини, у сферу свідомого можливо перевести проблему
ескапізму, депресію розтлумачити як когнітивну реакцію «завмирання» у
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складних життєвих обставинах, разом із пацієнтом усвідомити цей стан,
сприяти збудженню волі та подоланню екзистенціального вакууму. Метод
логотерапії В. Франкла здатен відтворити в людині творче начало,
повернути сенс життя, подолати синдроми відчуження та емоційного
вигорання. Зазначений причинно-наслідковий зв’язок деструктивних
переживань буття-у-місті надає додаткову раціональну терапевтичну
аргументацію суб’єкту переживань, який зможе зрозуміти необхідність
перервати ланцюг руйнівних станів, аби знайти сенсоутворюючі модуси
життя, повернутися до творчості та всебічної реалізації власного
потенціалу.
У мегаполісі в епоху стрімкого розвитку сучасних засобів
комунікації з’являються умови для широкої комунікації у публічному
дискурсі, для функціонування «розумного натовпу». Напевно для
ефективного розгортання такого дискурсу мешканець мегаполісу повинен
долати буденну приватність з її відчуженням, самотністю чи егоїзмом,
вміти сполучати автономію внутрішнього світу при свідомій публічній
співдії. Перетікання приватного у публічне і навпаки, феномени приватної
публічності та публічної приватності виявляють інноваційну природу
буття-у-місті за умов мегаполісу. Екзистенціали тривоги, клопоту, страху,
спротиву, граничні ситуації буття у мегаполісі потребують саморефлексії
людини міста та колегіального вирішення проблем.
Ми визначили, що одним з екзистенціальних феноменів буття-у-місті
є воля до комфорту. Комфорт як втілення тілесної і душевно-духовної
гармонії потребує особливої міської раціональності, втілення принципу
метріопатії як вміння творити і утримувати особистісний екзистенціальний
баланс серед викликів міста.
Людське буття-у-місті містить екзистенціал любові до міста, який
безпосередньо впливає на формування міської ідентичності. Любов до
міста – це закономірний прояв екзистенції любові у людському бутті.
Людина може ігнорувати простір міста, його образ і багатство пропозицій,
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усамітнюючись в окремій міській локації, демонструючи не-любов до себе,
до ближнього, до оточення. Проте справжня любов передбачає відкритість
світові. Вона потребує трансцендентування, виходу за рамки буденнородового існування. Тоді уможливлюються сприйняття міста як суб’єкта,
діалог з містом, його пізнання. Саме любов до міста сприяє творенню
міської ідентичності за умови комунікативної та соціальної активності
городянина, нарощування відчуття відповідальності – обов’язкової
складової стосунків любові. Турбота і клопіт, солідарність громадян, не
байдужих до долі свого міста, демонструють дієву любов, направлену на
вдосконалення міського простору, образу міста, його краси, репутації та
благополуччя. В умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства
стає очевидною необхідність творення образу міста, овіяного любов’ю, у
засобах інформації – від вуличної реклами і ЗМІ – до мережі Інтернет. Так
складається міський бренд – ознака значущості міста для своїх городян та
мешканців інших міст. Людина міста пізнає місто через процес
самоідентифікації в атмосфері уніфікації мегаполісу, що потребує
толерантності та особистісної зрілості.
Вищим проявом любові до міста є для людини відчуття злиття
власної долі і долі свого міста. Можна казати про взаємозв’язок і
переплетення «проекту себе» та «проекту міста», загального духовного
зростання у просторі та часі. «Плодом» такої любові по праву стає
отримання міської ідентичності.
Ми проаналізували практику взаємодії городян у дихотомії «свій» –
«чужий». Ці відносини мають різну ступінь агональності залежно від
екзистенціального вибору учасників, рівня відчуження від міста, проявів
ворожості. Це відображено у соціальних типах: Бродяга, Фланер,
Мандрівник, Господар, Керівник, Лідер, Воїн. Проте дійсна сила
особистості виявляється в мистецтві толерантності, знятті напруги
контроверзи «свої» – «чужі», у волі до миру.
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Визначено, що образ життя міських аутсайдерів формується під
впливом об’єктивних факторів та суб’єктивного вибору. Людині,
народженій у міських анклавах жебрацтва, резерваціях або гетто, інколи
неможливо пробитися до повноцінного життя без соціальної зовнішньої
допомоги. Нестача елементарних засобів виживання призводить до
девіантної поведінки андеркласу, компенсаторної агресії, деградації, хоча у
цивілізованих країнах багато робиться для подолання нужд найбільш
злиденних городян. Експресивний показ образів жебраків у художніх
артефактах спонукає людей доброї волі до співчуття і більш активної
участі у справах поліпшення стану андеркласу.
У цьому контексті ми винайшли декілька типових, на наш погляд,
екзистенціальних домінант соціальної поведінки людини. Тип Бродяги
відображає

потяг

людини

до

свободи

і

водночас

–

невміння

пристосовуватися до людських спільнот. Природженим витоком цього
може бути соціально-етнічне походження «бродяги», або Бродяга як
космополіт може відчувати себе «дитиною Всесвіту», проте його навряд чи
можна вважати творцем простору міста. Він виступає як вічний гість.
Схожі на нього за пристрастю до блукань «вічні» Туристи і Мандрівники
відрізняються наявністю свого дому, ідентичного місця у місті. Один з
типів ви-живання демонструє Маргінал. Він живе одразу у «двох світах»:
світі мегаполісу, де безпосередньо мешкає, і у світі звичок та традицій, що
сформувалися

у

минулих

його

місцях.

Іноді

маргіналу

складно

пристосуватися до міста, тоді йому доводиться ви-живати не стільки
матеріально, скільки духовно, поки він не відчує себе «вдома». Проте за
наявності волі і цілеспрямованості саме маргінали здатні вирости у
дійсних городян, що знайшли поле власної реалізації, своє місце у місті та
згодом осягли місто як своє. Якщо ж людина домінантою свого міського
життя і життєвого сенсу робить спо-живання, вона знеособлюється,
перетворюючись на об’єкт конс’юмеризму. Її ви-живання полягає у
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виснажливій боротьбі за усе нові й нові матеріальні блага, бо, маючи усе,
така людина завжди прагне більшого.
В-живання в місто, творення гармонійного життєвого простору та
способу

буття

передбачає

глибоку

роботу

людини

над

собою,

екзистенціальну динаміку від інерційного перебування у місті до
усвідомлення можливості «діалогу» з ним. Вживаючись у місто, городянин
впорядковує міський простір і власне життя, наповнюючи його творчістю і
любов’ю. Так формується екзистенціальна парадигма Творця.
Ми винайшли три, з нашої точки зору, універсальні соціокультурні
та екзистенціальні модуси буття людини в мегаполісі: Обиватель, Шукач,
Творець. У цьому контексті розглянуто феномен буденності, яка живиться
індустрією споживання, викликає духовно-душевну стагнацію людини і
псує образ міста, визначено стратегію пошуку, яка виявляє волю до
пізнання

і

любові,

та

волю

до

влади,

містить

екзистенціальну

амбівалентність (влада як самоціль і влада як засіб). Показано стратегію
творчості як основу розгортання метаграничного буття, де людина
протиставляє споживанню процес віддачі творчої енергії. Мегаполіс
містить можливості мега-комунікації і в той же час ускладнює їх. Натовп,
сенсорна атака великого міста, сексуальна провокація, об’єктивація людей
у юрбі, стресовий темпоритм породжують комунікативні кризи у
стосунках чоловіків і жінок, розгортають специфічний гендерлект.
Буденний

рівень

життя

баналізує

спілкування,

призводить

до

беззмістовного інерційного перебування у місті. Екзистенціали агресії і
тривоги спонукають інколи до насильства або відчуження від ближнього,
спричиняють комунікативну агональність, конфліктне спілкування. Проте
душевно-духовні

інтенції,

воля

до

пізнання

і

творчості

творять

екзистенцію Зустрічі чоловіка і жінки, зумовлюють рівноправний діалог у
пошуках сродної душі і свого покликання. Місто відкривається таким
шукачам і надає безліч можливостей для реалізації. Любов-цілісність
об’єднує чоловіка і жінку у гармонійній комунікації метабуття, суттю якої
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є взаємовідкриття, натхнення і співтворчість. Це зумовлює широке
розгортання потенціалу чоловіка і жінки як в родинному колі, так і у
просторі мегаполісу, співтворцями якого вони стають. Загалом мегаполіс
надає можливість формувати різнобічні спільноти городян та розвивати
комунікативний дискурс полілогу заради толерантної комунікації та
порозуміння.
5. Вочевидь існує два онтологічних феномени: буття мегаполісу і
буття людини мегаполісу. Буття міста має об’єктивний та суб’єктивний
виміри: міста об’єктивно існують у часі і просторі поза нашим осягненням
та суб’єктивно – у сприйнятті людини, в її пам’яті, уяві, в її розумі і душі.
Буття мегаполісу та буття людини мегаполісу являє собою невпинну
екзистенціальну взаємодію: людина творить місто і водночас є його
«продуктом». Надано визначення мегаполісу в екзистенціальному ключі та
обґрунтовано специфічний тип людини сучасності – Homo Urbanus у
сукупності інноваційних рис. Визначено найвищий прояв гармонійної
взаємодії людини і міста – екзистенція любові у розкритті тілесного,
душевно-духовного потенціалу людини міста і відповідно – олюдненого
міста в єдності його «тіла», «духу» і «душі».
Докладніше. В людському сприйнятті буття мегаполісу пізнається
через переживання городянином свого існування у місті. Судження
людини про місто природно антропоцентричні, взаємодія із містом
відбувається в екзистенціальному діалозі на рівні «Я-Ти», де виявляється
характер «співрозмовників». В соціокультурному й екзистенціальному
контекстах мегаполіс – це багатомільйонне місто, яке є суб’єктом
глобальних соціальних процесів, уособлює волю до безмежності і
ускладнення, являє собою мегавиклик, мегатекст і здатне сприйматися у
якості антропоморфної особистості.
Нами обґрунтовано цілісне розуміння сучасної міської людини, яка
живе у провідному урбаністичному просторі світу та є провідним
соціальним актором сьогодення. Homo urbanus – це людина мегаполісу, яка
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здатна ефективно відповідати на виклики мегаполісу. Така особистість
сполучає наступні риси: інтегральність, пристосування і вживання у
фрактальний простір, здатність бути учасником розумного натовпу,
виявляти волю до безмежності. Homo urbanus притаманна сенсорна
селекція, він є Інтерменом, виявляє екзистенціал любові до міста, волю до
цілісного буттєвого комфорту, має відповідальність за місто. Homo urbanus
формує міську ідентичність через діалектику екзистенціальних модусів
Обивателя, Шукача та Творця, є представником креативного класу,
творить себе та місто на засадах вищих цінностей заради досягнення
«ідеалу» життя, живе у провідному урбаністичному просторі світу та є
провідним соціальним актором сьогодення.
Homo urbanus – найбільш розвинений тип міської людини,
відповідно тому, як мегаполіс уособлює максимально розвинену ідею
міста. Визначено, що інтегральність Homo urbanus втілено у декількох
напрямках: розгалужена реальна і віртуальна комунікація, осягнення city
drama у єдності ролей режисера-актора-глядача, нарощування потенціалу
уяви і пам’яті, успішна професійна реалізація у декількох сферах
креативності.
6. Аналізуючи специфіку українських мегаполісів, ми виявили, що
Україна містить урбаністичні парадокси: в державі існують поки що
5 мегаполісів, проте 69 % українців мешкають у містах. Звідси –
сполучення архетипових та інноваційних феноменів. Визначено, що
історично українським мегаполісам притаманні маргінальність та імітації.
Мегаполіси

об’єднує

низка

соціальних,

екологічних,

економічних

викликів. Визначено, що соціальні події революційного характеру
формують

унікальні

екзистенціали

буття

українських

городян:

солідарність, співстраждання, волю до самопожертви, але й жорстку, не
завжди логічно мотивовану агональність у протистоянні. Багатство і
бідність українських міст також мають свою специфіку, складену у
протистоянні

корумпованих

верств

населення

і

протестного
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громадянського

суспільства.

Формування

національної

державної

ідентичності в епоху драматичних подій підсилює міську ідентичність.
Проекти містобудування України враховують географічні, соціальнополітичні, економічні, екзистенціальні фактори, мають європейський
вектор розвитку.
Докладніше. Ми виявили, що великі міста України мають у своєму
бутті споріднені обставини: імітації любові, багатства і бідності,
пасіонарності, пріоритет ринку, візуальну еклектику і монотонність,
прикмети екологічного колапсу, космополітизм багатьох містян, і
водночас – вияви істинної пасіонарності, солідарності, патріотизму. В
українських мегаполісах майже відсутня просторова сегрегація. Вочевидь
перманентна гранична ситуація розгорнула екзистенціальну біполярність
буття людини у місті: егоїзм-альтруїзм, культ накопичення-духовність,
безвідповідальність-відповідальність,пасивність-пасіонарність,байдужістьгероїзм тощо. Українські мегаполіси стають центрами драматичних та
водночас історичних подій. Відкристалізовуються національна та міська
ідентичність, нарощується громадський рух. Ця екзистенціальна напруга
підводить до думки, що багато людей переживають події як архетипову
боротьбу Добра і Зла. Недарма у логосфері сучасників усе частіше звучать
слова сакралізації: «Небесна сотня», «З нами Бог».
Подальші розвідки в аналізі буття мегаполісів України потребують
розширення контексту медіавиміру міст та окремої характеристики
екзистенціальних рис кожного з мегаполісів, які стають доленосними
обʼєктами і субʼєктами сьогодення. Конструктивні зміни буття українських
мегаполісів можливі за умови запроваджених у містобудівних планах
принципів співтворчості городян і влади, подолання культу споживання,
досягнення балансу матеріального і духовного в структурі міст, творенні
нових культурних просторів, подоланні проблем трафіку та екологічних
загроз, вдосконалення міської архітектоніки та загального ребрендінгу
міст, масштабної ревіталізації депресивних територій.
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Протягом 2013–2014 рр. Україна та її міста набули особливої
міжнародної суб’єктності у зв’язку з подіями Майдану та війною на сході
країни. Київ та інші міста, а разом з ними кожен українець, не байдужий до
долі батьківщини, переживають разючу екзистенціальну трансформацію.
Політичні події, мабуть, надовго зайняли першість в увазі та сподіваннях
співвітчизників, у переживанні буття-у-місті. Проте за глобальними
революційними

і

військовими

невирішеними

купа

міських

подіями
проблем,

у

державі

притаманних

залишаються
усім

нашим

мегаполісам: погана екологія, завантаженість доріг, хаотична забудова,
нищення історичних пам’яток, нестача повноцінного житла, різке
збідніння

населення

та

демографічні

кризи.

Тривога,

клопіт,

невизначеність, страх з причини загрози терактів, агональні настрої згідно
політичних уподобань, а за усім цим – справжній подвиг волонтерів і
воїнів, героїв Майдану. Революція Гідності, яка напевно під такою назвою
увійде в історію, сколихнула і розвинула національну, міську ідентичність.
Екзистенціал гідності став ключовим в переживанні подій і очікуваннях
українців. Європейський вибір, який дається ціною тисяч життів, вимагає
європейської якості міста, гідного життя.
Провідним здобутком дисертаційного дослідження є винайдення і
розробка інноваційної методології аналізу буття людини мегаполісу,
заснованої на міждисциплінарному синтезі, що дозволяє аналізувати міські
феномени в їхній соціокультурній та екзистенціальній цілісності і
багатовимірності, у розвитку еволюційних та революційних форм
соціального буття.
Категоріальний апарат інтегративної соціальної філософії мегаполісу
окрім класичних філософських дефініцій потребує залучення задіяних у
дослідженні інтегральних принципових понять, що позначають атрибути
буття-у-місті Homo Urbanus: юрба, хореографія натовпу, гендерлект,
гетеротопія, топофілія, Інтермен, тріанектика, ідентитет, оніоманія,
афлюенца,

заппінг,

сіті-драма,

саундскейп,

саундшифт,

сенсорне
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регулювання, «розумне місто», «розумний натовп», інформаційне місто,
Urban Oasis тощо. Наявність англомовних термінів, на наш погляд, цілком
природна, враховуючи, що мегаполіси – прикмета західного світу, а
Україна невпинно урбанізується, і прийде час – стане вільною і мирною,
рівноправною державою Європи із чистими, красивими, соціально
захищеними мегаполісами, містами й селами.
Перспективи дослідження буття Homo Urbanus майже неосяжні.
Заслуговує окремої, більш прискіпливої уваги кожний зазначений феномен
буття людини міста. Дослідження соціокультурних та екзистенціальних
аспектів буття українських мегаполісів знаходиться тільки на початковій
стадії. Чекає аналізу величезний пласт художньої урбаністичної літератури
українських авторів. Аспекти самоорганізації міського життя, синергетичні
феномени міста заслуговують окремого ґрунтовного дослідження. Аналіз
світових

мегаполісів

потребує

визначення

соціокультурної

та

екзистенціальної демаркації міст у залежності від їхньої геополітичної
ролі, цивілізаційно-архітектурних, релігійних та інших відмінностей. Усе
перераховане може стати матеріалом подальшого наукового аналізу в руслі
інтегративної соціальної філософії мегаполісу.
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