
Свої, Чужі і Сторонні: Вступ до соціології міста
Neighbors and Strangers: Introduction to urban sociology

У книзі “Смерть і життя великих американських міст” (1961) Джейн Джейкобс зізналася,
що більшість її ідей народилися під час подорожей, хоча, якщо придивитися уважніше, то
вони чекали на неї просто за порогом будинку. Цей курс про те, як вийшовши за поріг (або
навіть не покидаючи стін власної домівки), по-новому поглянути на міста; які питання
ставити до них; як бути більш уважними до дійсності, що нас оточує. Він озброїть
учасників й учасниць низкою оптик, що їх запропонували дослідники й дослідниці в галузі
соціології міста й урбаністичних студій. Завдяки здобутим знанням і навикам ви зможете
краще аналізувати процеси в місті, бути більш чутливими до міським проблем і розвинути
власну соціологічну уяву.

Курс слугує вступом до міської соціології, відтак ілюструє ключові дискусії і запрошує до
глибшого ознайомлення з обраними темами. Він фокусується на місті як ключовій арені
(спів)творення, споживання, маніфестації культури і на тих дієвцях, які її формують. Його
наскрізними питаннями будуть ті, які визначають зв’язки і стосунки: чому одні аспекти
дійсності, спільноти, простори, споруди, тексти, звуки, візуальні маркери, можливості
стають “своїми”, інші сприймають як “чужі”, а ще якісь залишаються невидимими? Що
творить ці зв’язки? Хто є тими дієвцями, які їх підтримують, руйнують і змінюють? Які
ресурси вони мобілізують задля підтримки власних рішень і проєктів майбутнього? У який
спосіб “чуже” може ставати “своїм”? Чому міське різноманіття є важливим ресурсом для
культури? У цьому курсі мене цікавить те, як ми формуємо зв'язки з містом у множинних
його проявах і як завдяки нашим знанням, емоціям та діям, місто (його минуле, теперішнє і
майбутнє) перестають бути чужими і стають своїми.

Лекція 1. Оптика на місто

У вступній лекції ідеться про зміни міст у часі і просторі, вивчення міст різними
науковими дисциплінами, метафори на позначення міста, ключові поняття, через які
визначається місто у соціології. Я пропоную використовувати зв’язки і стосунки як
наскрізну “лінзу”, через яку ми аналізуємо різні аспекти міського життя. Врешті,
саме тут пояснюю назву курсу і чому для наших міст важливо, щоб те, що
сприймаємо як стороннє і “чуже”, ставало хоч трішки “своїм”.

Читання для натхнення: Валер’ян Підмогильний. Місто. Київ: Основи, 2017 (1928).
Домашнє завдання: “Список міст”

Лекція 2. Місто і люди. Жити поряд, жити разом

Лекцію відкривають міркування про те, що означає бути містянином чи містянкою. У
ній я деталізую поняття міської ідентичності, самотності й спільнот у місті і того, як
останні трансформуються у персоналізовані мережі. Згодом ми дивимося на міське
повсякдення і те, яку роль у ньому відіграє наша тілесність. Наостанок говоримо про
місто як екосистему, де співіснують різні форми життя.



Читання для натхнення: Володимир Куліков, Ірина Склокіна (ред.). Праця, виснаження та
успіх: промислові мономіста Донбасу. Львів: ФОП Шумилович, 2018.
Домашнє завдання: “Люди на зупинці”

Лекція 3. Місто і тексти. Читати і розуміти

Лекція присвячена місту як тексту і текстам про місто: які історії вони нам (не)
розповідають. У ній зосереджуємося на можливостях прочитання минулого через
топоніміку і міський ландшафт, згадуємо про боротьбу за міські стіни, а також
рефлексуємо над політикою пам'яті в місті. У лекції використовую матеріали і
запрошую до роботи з цифровим ресурсом “Вулиці Львова” (проєкт Центру міської
історії): https://streets.lvivcenter.org/uk/

Читання для натхнення: Станіслав Лем. Високий замок. Тернопіль: Богдан, 2016 (1966).
Домашнє завдання: “Прогулянка мапою”

Лекція 4. Місто і будівлі. Більше, ніж чотири стіни і дах

У лекції говоримо про те, як ми взаємодіємо з різними спорудами в місті, як
визначаємо їхню функцію і в який спосіб різні ідеології втілюються у камені. Я
аналізую соціальний вимір архітектури і на прикладі трансформації уявлень про
житло у місті вказую на ті зміни, які відбуваються із нашим способом життя і
можливостями забезпечити базові людські потреби.

Читання для натхнення: Урсула Клєефіш-Йобст, Петер Кеддерманн, Карен Юнґ. Усім
потрібне житло. Справедливе, соціальне, доступне. Київ: КЕНЕКШЕНС, 2020.
Домашнє завдання: “Три споруди”

Лекція 5. Місто і простір. Приватний, публічний, громадський, спільний чи поділений

Лекція зосередиться на тому, як організоване життя міста між будівлями. У ній я
розповідаю про соціальне виробництво простору, про множинні поділи та
розрізнення, якими наповнене місто, про місця і не-місця. Її завершують міркування
про міський простір як арену для розгортання протестів і формування нових
категорій спільного. У лекції цитую колекцію інтерв’ю “Особисті хронології
Євромайдану” (Міський медіаархів Центру міської історії):
https://uma.lvivcenter.org/uk/collections/146/interviews

Читання для натхнення: Ігор Тищенко, Світлана Шліпченко (ред.). (Не)задоволення
публічними просторами. Урбаністичні Студії ІІІ. Київ: Всесвіт, 2016.
Домашнє завдання: “Містяни протестують”

Лекція 6. Місто і óбрази. Подорож листівками й уявними мапами

Розпочинаємо лекцію з рефлексії про різні чуттєві досвіди міста. Далі аналізуємо
наше візуальне сприйняття (як ми дивимося і що ми бачимо у наших містах), а також

https://streets.lvivcenter.org/uk/
https://uma.lvivcenter.org/uk/collections/146/interviews


образи простору: як, ким і – головне – для чого вони формуються. Порівнюємо наші
індивідуальні ментальні мапи із культурним виробництвом óбразів і брендуванням
міст.

Читання для натхнення: Мартін Поллак. До Галичини. Про хасидів, гуцулів, поляків і русинів.
Уявна мандрівка зниклим світом Східної Галичини та Буковини. Чернівці: Видавництво 21,
2020 (1984).
Домашнє завдання: “Місто на згадку”

Лекція 7. Місто і звуки. Досліджувати світ вухами

У лекції розбираємося з поняттями звукового ландшафту й акустичних спільнот.
Перелаштовуємося на аудіальне сприйняття міста: міркуємо про шум, тишу і
конфлікти навколо їхнього регулювання, вчимося прислухатися до різних звуків
міста і пов'язувати їх із ритмами міського життя, занурюємося у звучання міста під
час пандемії за допомогою цифрового ресурсу “Звуковий ландшафт Львова” (проєкт
“Інтерактивний Львів” Центру міської історії): https://lia.lvivcenter.org/uk/soundscape/
Наостанок згадуємо те, як пахне місто.

Читання для натхнення: Катажина Богуцька. Рік у місті. Львів: ВСЛ, 2017 (2015).
Домашнє завдання: “Вправа зі слухання”

Лекція 8. Місто і потоки. Хто, що, куди, звідки і навіщо рухається у місті

Лекція стосується теми мобільності і розкриває зв'язки всередині і назовні міст. Я
говорю про рух людей, ресурсів та інформації, різні інфраструктури життєдіяльності
міста і те, кому вони належать, а також творення понадміських мереж через труби,
кабелі і супутники. На завершення міркуємо про те, як міста змінює глобалізація та
всесвітня павутина.

Читання для натхнення: Кінґслі Денніс, Джон Аррі. Після автомобілізму. Київ: Темпора,
2010 (2009).
Домашнє завдання: “Вузли і мережі”

Лекція 9. Місто і ресурси. Успадковані, набуті, примножені

Лекція відповідає на питання про те, чим володіє місто і містяни та містянки кожен
зокрема і разом як спільність. Ми дивимося на різні форми капіталу, розбираємося з
тим, як відбувається контроль над ресурсами у місті, переосмислюємо поняття
“спільне” і право на місто як колективне право. Врешті, я пропоную розглянути час
як важливий ресурс міського життя і те, як місто його структурує.

Читання для натхнення: Девід Гарві. Бунтівні міста. Від права на місто до міської
революції. Київ: Медуза, 2021 (2012).
Домашнє завдання: “Доступність міста”

https://lia.lvivcenter.org/uk/soundscape/


Лекція 10. Місто і майбутнє. Ідеї, які визначатимуть наші міста завтра

Остання лекція курсу сфокусується на майбутньому: яким ми хочемо його бачити і
як втілюємо це бачення. Ми згадаємо ключові ідеї, які вплинули на містопланування
ХХ століття, і поміркуємо про їхні спадки, помислимо про стратегії і тактики
управління містом і роль учасницьких практик в цьому процесі, розглянемо низку
прикметників, якими описують бажані міста. Головний висновок, який я залишаю
вам: плекайте свою уяву, бо саме у ній ми черпаємо надію на краще майбутнє.

Читання для натхнення: Джермен Галеґуа. Розумні міста. Київ: ArtHuss, 2021 (2020).
Домашнє завдання: “Місто завтра”


