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Вступ

Місто — урбаністична структура високого рівня складності й багатоманітно сті, 
яка впродовж сторіч склалась у взаємодії природи й культури. Її можна умовно 
поділити на кілька основних шарів: природно-культурний ландшафт; мережа ву-
лиць і громадських просторів, що формує квартали, котрі своєю чергою поділено 
на володіння; власне архітектуру (будинки й споруди); і просторовий шар — ві-
зуальні домінанти міста, його панорами й обриси. Воднораз візуальний вигляд 
міста містить ще й те, що нині модно називати ідентичністю місця (place identity), 
тобто багатоманітною й багатозначною системою символів, яка закодувала в сво-
єму матеріальному й духовому вигляді (genius loci) зміну світогляду суспільства, що 
створювала й створює його. Це не лише відчутний, фізичний шар, з умістом при-
родних і культурних складників — кварталів, вулиць, публічних просторів, ансамб-
лів чи окремих будівель, парків, скверів, кладовищ, зелених насаджень й інших 
об’єктів, але й невідчутний його складник — культурно-ідеологічне значення цих 
місць, міський штиб життя, видатні особистості, легенди, перекази, навіть анек-
доти тощо.

Соціологи підмітили, що групову ідентичність визначає не лише мова, кров, об-
рання місця мешкання чи інші критерії, а й географічно та дискурсивно обумовлена 
територія. Тому ландшафт, зокрема міський, сприймають як місце, де може бути 
створено й збережено національну чи будь-яку іншу ідентичність. Як відомо, у про-
цесі соціалізації індивідів місто виконує радше опосередковану, хоча й значущу твірну 
функцію, уособлюючи й репродукуючи домінантні соціокультурні ідеї, сприяючи 
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появі особливого типу колективної самосвідомості. Тому уважніший глядач може 
легко розгледіти в структурі міста сліди різноманітних культурних нашарувань, що 
відтворюють різну ідеологічну інформацію.

Фахівці вже не мають сумніву щодо значущості й впливу ідеології чи, радше, 
культурної політики конкретного періоду на вияв і розвій урбаністичних структур. 
До того ж, як наполягають семіотики, міський ландшафт як текст створює коге-
рентний ансамбль знаків і таким чином може впливати як система значень 1, 
тобто, як надскладний дискурс чи мова 2, у яких закодовано низку політичних, 
економічних, соціальних і культурницьких понять 3. Місцина, а надто архітектура, 
на думку У. Еко, «є сукупністю знаків і символів, що денотують (позначають) 
утилітарні функції споруди й конотують його символічний сенс» 4. Таким чином 
знаки є засобами комунікації, що сприяє створенню й вияву символічного зна-
чення. Отже, це свідчить не лише про те, що архітектуру й урбаністику наповнюють 
знаки певних символічних значень, а й про те, що вони безпосередньо є символа-
ми (до прикладу, европейське місто як символ Західної цивілізації). Урешті, гру-
пову ідентичність завжди створювали в особливому соціальному, історичному 
й політичному середовищі, й саме тому вона постає ідеологічним наративом, котрий 
допомагає «чужому» чи «офіційному» набути статусу «свого», «неофіційного» й фа-
мільярного 5. Саме такий гомогенний і доволі зрозумілий наратив зазвичай при-
сутній у столицях національних держав.

Спираючись на раніше зазначену теоретичну тезу, що місто є дискурсом і текстом, 
запозичену у представників міської семіотики 6, ми змушені рухатись далі й пору-
шувати питання про його синтаксу (структуру знакових систем), семантику (що 
позначає сенс і значення) та прагматику (реакцію читача на цей текст і його вра-
ження). Досліджуючи ці аспекти, відразу стикаємось із проблемою, що міста репре-
зентують і передають значення за допомогою кодів. Отже, слід уміти їх закодовува-
ти й розкодовувати, та річ у тім, що бракує універсального коду, універсального 
ключа на всі випадки. На думку Г. Ешворта, є різноманітні кодування, що з часом 
зазнають змін. Тому слід сприймати місто не як зрозумілий і читабельний текст, як 
уважав Р. Барт, а радше як «вавилонську вежу» на часі руйнації, де всі, спілкуючись 
різними мовами, не розуміють одне одного.

Одні з цих міських «мов» зрозумілі лише певним мешканцям, інші — такі узви-
чаєні, що на них ніхто не зважає, є і застарілі чи приступні лише для дослідників 
мертвих мов 7. Різноманіття й багатство місцевих «говірок» не так відображає певну 
систему й порядок, як навпаки, загрожує какофонією й хаосом. Попри зазначені 
проблеми, мета цієї статті — спираючись на теоретично-методологічну базу семіо-
логії, соціології архітектури й урбаністики, теорії комунікації та концепції колек-
тивної пам’яті й спадку культури, — проаналізувати, з якими намірами та яким 
чином різні ідеологічні доктрини й політичні режими створюють, змінюють і впли-
вають на фізичний і символічний вигляд міста. Визначальним завданням цієї роз-
відки є спроба відповісти на питання: кого конкретно можна вважати «автором» 
цього ідеологічного тексту; які були/є його мотиви й цілі; до якого умовного «жанру» 
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можна зарахувати цей текст; що він позначає; які засоби було застосовано для його 
створення і, врешті, як він впливає на читача, тобто, як читач його сприймає та ін-
терпретує? 8 Ще одне надважливе питання — це ставлення конкретної ідеологічної 
системи до урбаністичного й архітектурного спадку в контексті її сприйняття міста — 
ми теж спробуємо надалі висвітлити.

Коли ми конкретизуємо це завдання, невідворотно постають проблеми щодо 
визначення того, що ж власне вважати ідеологією і як вона взаємодіє з конкретним 
типом політичного режиму. На думку конструктивістів, ідеологія є засобом для го-
могенізації суспільних стосунків. Термін ідеологія ще в кінці XVIII ст. першим ужив 
французький мислитель Дестуто де Трасі. Сьогодні зчаста використовують марк-
систське поняття ідеології як системи ідей, покликаних стверджувати політичну і/або 
економічну владу, чи як «хибну свідомість» або партійно-політичну доктрину 9. Нам 
важливо, що ідеологію як систему соціальних поглядів визначають через її ставлен-
ня до групової ідентичності (співзалежність	створюваної спільноти й індивідуалізму), 
традицій, цінностей, колективної пам’яті, що допомагає орієнтуватись у часі та 
просторі, але не може уникнути різноманітного спотворювання, стереотипізації та 
фальшування минулого 10 тощо.

Зважаючи на це все, для розвідки обрано такі ідеологічні системи як націо-
налізм, марксизм і (нео)лібералізм у взаємопоєднанні з політико-економічними 
режимами, як-от тоталітаризм (СРСР у добу правління Й. Сталіна; нацистська 
Німеччина), авторитаризм (Близький Схід та пострадянські середньоазійські 
країни), і демократія та вільний ринок (споживацький капіталізм постіндустрі-
ального інформаційного суспільства західних країн). Вочевидь, що ці системи 
можуть створювати різні комбінації. Для прикладу, німецький нацизм можна 
вважати граничною формою націоналізму — шовінізмом, авторитаризм (хоча 
і не доконечно) теж може з успіхом спиратись на цю ідеологічну доктрину й под. 
З огляду на вплив ідеології на урбаністику й архітектуру саме ці доктрини нам 
видались найвиразнішими та найінформативнішими. А надто що всі вони так чи 
інак зачепили/зачіпають (пост)радянський простір, котрий у ХХ—ХХI ст. вия-
вився полем для велетенського соціального експерименту щодо створення нової 
моделі людини й суспільства. Тому ілюстрацією зазначених тенденцій надалі 
стисло подамо декілька конкретних випадків (case studies) ідеологічної маніпуляції 
публічним простором міста.

1. Проблема авторства й мотиву

Здоровий глузд порадив би не намагатись знайти одного «автора» міського іде-
ологічного тексту, оскільки пошук завершився б задовгим і недоцільним переліком 
прізвищ «авторів». Воднораз можна стверджувати, що історичні міста не були на-
слідком самочинного, природного розвитку — «дарвінової еволюції». Радше їх хтось 
створив з певною метою 11. Так хто ж має/мав силу усвідомлено формувати колек-
тивну ідентичність і верховодити історичною свідомістю суспільства?

Раса Чепайтене. Місто як ідеологічний текст: теоретичні й інтерпретаційні аспекти
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На це питання соціологи мають декілька відповідей:
1) концепт «політичної легітимації», запроваджений Ю. Габермасом, запевняє, що 

уряди чи окремі впливові індивіди мають схильність до підтвердження та зміцнення 
власної політичної влади за допомогою певних аспектів чи складників минулого 12;

2) «домінуюча ідеологія», що її описав Н. Аберкомбі й інші 13, звертає увагу на те, 
що домінуючі соціальні групи намагаються навіяти підлеглим верствам власні цін-
ності й погляди, а ті, своєю чергою, чинять цьому символічний спротив, створюю-
чи альтернативні цінності;

3) «культурний капітал» — поняття, запроваджене П. Бурдьє 14, — розглядає що-
йно зазначені ідеї дещо ширше, запевняючи, що окрім економічного й політичного 
капіталу, існує ще й культурний, що осягає не лише матерію будівель чи творів мис-
тецтва, а й стандарти естетичного смаку, якими керується конкретне суспільство.

Усі зазначені міркування соціологів міцно взаємопов’язані. Таким чином, за 
допомогою трансформації та адаптації міського ландшафту до вимог конкретної 
ідеології та її «політики пам’яті», інструментально маємо спробу запровадження чи 
консолідації своєрідного морального порядку.

Якщо врахувати ці зауваги, наше дослідження усе ж має обмежитись сприйняттям 
міста як тексту, головним (та не єдиним) автором якого є політико-економічна вер-
хівка. Таке самообмеження (модель згори донизу), хоча й кардинально спрощує реаль-
ну ситуацію, але є виправданим з двох причин. По-перше, саме представники влади 
мають більше можливостей і сили для прийняття визначальних усвідомлених ухвал, 
а урбаністи й архітектори є лише виконавцями державних або приватних замовлень. 
По-друге, їхнє бачення міста й ідеологічне його наповнення найлегше розшифрувати, 
на відміну від намірів інших, альтернативних «письменників» міського тексту (модель 
знизу догори), котрі заскладно дослідити й пояснити 15 через їхню велику кількість 
і неоднорідність, а надто тому, що вони пишуть текст, на відміну від першого, зазвичай 
фрагментарний і тимчасовий (наприклад, графіті чи інші форми міського мистецтва).

Проблема «авторства», зазвичай, не постає у випадку тоталітарних й авторитар-
них режимів, схильних до параноїдального контролю публічного та навіть приват-
ного простору, але вельми суттєва за демократичного устрою, коли кількість 
«письмен ників» міського тексту суттєво зростає. Та й тоді існує більш чи менш 
відкрито підтримувані владою світогляд і візія можливостей колективного існуван-
ня. Найскладніший варіант у цьому випадкові є неолібералізм — сучасна ідеологіч-
на доктрина розвинутих країн, що досягли рівня ремаркетизованого капіталізму. 
Головно, що його визначальні ціннісні координати, на відміну від інших ідеологіч-
них систем, які ми досліджуємо, не є цілком очевидними й зрозумілими. І, наступ-
не, у цьому випадку питання авторства стикається ще й з міжнародними, глобаль-
ними агентами й силами, котрі не завжди можна ідентифікувати й адекватно 
сприйняти. Посилаючись на теорію соціолога М. Кастельса про сучасне суспільство 
як про простір потоків (повторювальних систематичних обмінів і взаємодій капіта-
лів, інформації, технологій, зображень, символів тощо), можна твердити, що сучас-
ним менеджерським верхівкам притаманна космополітичність і відірваність від 



15

конкретного місця (детериторизація) 16. Їхню просторову перевагу над вимушеними 
лишитись локальними народами виявляють дві головні форми. З одного боку, ця 
нова верхівка формує свою закриту спільноту, «що засіла за потужним бар’єром цін 
на нерухомість». Із другого — відмінна риса верхівок інформаційного суспільства — 
створення уніфікованого світового штибу життя, яке цілковито ігнорує культурне 
розмаїття: від архітектури й дизайну міжнародних готелів й офісів до системи зв’язку, 
обслуговування поїздок і одноманітного способу життя 17.

2. Створення тексту й вид повідомлень

Публічні громадські місця — вулиці, майдани, сквери, парки, кладовища тощо — 
зазвичай багатофункційні, хоча багатьом властиве певне основне призначення — 
репрезентативне, сакральне, комерційне, рекреативне, меморіальне й под. Вочевидь, 
що з плином часу поняття призначення й використання публічних просторів зазнає 
змін. Однак слід зазначити, що цей процес залежить не лише від зсуву ідеологічно-
го, соціального, політичного контексту життя міста, але й від сценаріїв усвідомлен-
ня колективної пам’яті, які обирає та чи інша генерація містян.

Як уже було сказано, панівні верстви обґрунтовують свою перевагу над іншими 
членами суспільства тим, що за допомогою інтелектуального й художнього істебліш-
менту створюють і підтримують прості та зрозумілі ідеологічні повідомлення 
(messages), символічно закодовані в міському просторі. Їхньою метою може бути як 
звичайне самоствердження (культ особи авторитарного лідера), так і створення 
конкретного типу гуртової ідентичності (що за націоналізму зчаста набуває культу 
нації, її досягнень в сфері культури та історичних перемог). Наприклад, у радянську 
добу всім великим містам СРСР була притаманна синхронізація сенсу 18, що попри 
локальні відмінності всюди запроваджувала єдиний ідеологічний наратив комуніз-
му, використовуючи для цього такі ідеологеми, як біографія Леніна, Жовтнева ре-
волюція, перемога над фашизмом, керівна роль компартії тощо. Тому в публічному 
просторі, надто репрезентативному, прагнули створювати моноперспективні, одно-
вимірні, ціннісно єдині «вузли символів», котрі передавали б відвідувачеві доволі 
зрозуміле, нескладне, рівнозначне повідомлення, отримане за допомогою всіляких 
вдало прорахованих візуальних, естетичних, технічних, дискурсивних й інших за-
собів. До цього залучали ввесь комплекс об’єктів і топонімів: візуальний акцент 
(пам’ятник), назви вулиць, функція будівель владних структур довкола майдану 
тощо. Та, як свідчать дослідження конкретних міст, створювані й поширювані в ур-
баністичному ландшафті повідомлення, і в інших випадках, зазвичай, бувають 
прямі, несуперечливі, негнучкі, які можна легко і універсально прочитати. Класич-
ним прикладом такого підходу можна вважати вигляд столиць колишніх імперій 
і національних держав 19.

Однак з плином часу подібні місця та знаки можуть припинити бути очевидними, 
потужно дієвими, тому їх, можливо, доведеться прибрати, маргіналізувати, переро-
бити, переінтерпретувати або доповнити новими елементами 20. Тобто безпосередньо 
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матеріальні носії пам’яті й публічні дискурси, що характеризують, підтримують 
і усвідомлюють їх, є історичними, тобто з плином часу зазнають змін. Воднораз вигляд 
міста демонструє нам дещо схоже на певну седиментацію пам’яті (зібраний осад), 
своєрідний «пласт культури» попереднього ідеологічного тексту, складники якого вже 
важко «розшифрувати». Такі повідомлення, що невдовзі «розшаруються», можуть бути 
уже нечитабельними, непов’язаними, суперечливими, непостійними, іноді навіть 
неприємними та створювати смисловий дисонанс зі створеними пізніше (до при-
кладу, скульптура Леніна на майдані, яку оточують церкви й под.).

Ураховуючи це, можна стверджувати, що ідеологічний вигляд міст упродовж 
сторіч повсякчас «перефільтровували» й «перестворювали», щоразу розв’язуючи 
проблему створення/усунення попередніх шарів ідеологічного тексту. Ґ. Дж. Ешворт 
зазначає, що таким чином первісні значення й повідомлення того, що до нас дійшло 
й існує сьогодні, зазвичай було редуковано. Він вирізняє декілька можливостей 
такої візуально-значенєвої редукції:

1) фізичне знищення чи вилучення чужих артефактів, просторів, будівель чи 
елементів (ерадикація), що поділяють на свідоме, яке перебуває під впливом модер-
нізації, зміни політичних режимів чи культурної парадигми, і несвідоме, що відбу-
вається під час воєн, природних і стихійних лих тощо;

2) музеєфікація, тобто зміна їхньої функції, а зчаста й форми, з метою змінити 
їхнє значення та передавані повідомлення (типовий приклад музеєфікації — зміна 
первинного призначення костелів, церков і мечетей у СРСР) 21.

Як видається, така стратегія комунікативної гомогенізації притаманна всім режимам, 
що прагнуть створити єдиний і детальний «великий ідеологічний наратив». Як відомо, 
у другій половині XIX — на початку XX ст., під час національного відродження, у ви-
гляді багатьох европейських міст ствердився аж надто романтизований великий націо-
налістичний наратив. Для цієї оповіді була властива формована на етнолінгвістичному 
підґрунті моноперспективність, схильна дошукуватись в історії періодів величної воєн-
ної слави або імперської потуги титульної нації (воднораз зчаста ігноруючи внесок інших 
місцевих етнічних спільнот), пов’язаної з «національними» персонажами.

Однак сьогоднішні тенденції глобалізації свідчать, що ці моноперспективні (із по-
зицій панівної нації або імперської влади) інтерпретації урбаністичного простору та 
стратегії увічнення колективної пам’яті вже неадекватні потребам сьогодення. Будучи 
сенсово одновимірними й неспроможними, вони незручні для постмодерністських, муль-
тиетнічних, мультикультурних міст сучасності, де панують прагнення та цінності різно-
маніття й індивідуалізму 22. Таким чином, під час формування колективної ідентично сті 
й образу країни за кордоном виникає потреба в мультиперспективних, гетерогенних 
об’єктах й оповідях. Із другого боку, через раніше згадану схильність сучасної глобальної 
культури до уніфікації та стандартування, форми архітектури постмодерну постають 
«такими нейтральними, такими чистими, такими прозорими, що навіть не претендують 
на те, щоб сказати що-небудь», тому її можна назвати «архітектурою голизни» 23.

Можна зазначити, що основними засобами створення ідеологічного тексту 
міського простору взагалі є модернізація (міф про поступ, що постає у вигляді всього 
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«нового» й «просунутого», що еквівалентно закордонним досягненням в архітекту-
рі й дизайні та свідчить про заможність і можливості конкретної країни), а також 
політика спадковості (успадкування) й політика пам’яті (увічнення). Незважаючи на 
локальні чи регіональні відмінності, логіка сумірності минулого й сьогодення попри 
все виявляється під час прийняття конкретних урбаністичних рішень і може набути 
форми псевдоархаїзації або пошвидшеної модернізації, оновлення чи навіть тоталь-
ної відмови від «старого», яке вважають за відсталість і нісенітницю.

3. Прочитання тексту й реакції читача

Попри те, кому конкретно адресовано в міському ландшафті створювані ідео-
логічні повідомлення, сьогодні з ними безпосередньо стикаються всі мешканці 
й відвідувачі міста, які можуть мати різні рівні компетенції та навичок для того, 
щоб їх прочитати. Історичні міста нині зазвичай сприймають як сукупність різно-
рідних ресурсів, котрі за бажання та вміння можуть обернути на сучасні комерцій-
ні продукти й послуги. А вживання таких продуктів і послуг своєю чергою можна 
списати й підрахувати за допомогою простого ринкового аналізу. Не випадково, 
що реакції читача міського тексту зазвичай досліджували в контексті індустрії 
туризму. Помічено, що заїжджі або цілковито ігнорують офіційні описи місцевос-
ті, або інтерпретують їх інакше, відповідно до власного інтелектуально-пізнаваль-
ного горизонту 24.

Тут ми стикаємось зі своєрідним парадоксом. Хоч офіційну політику пам’яті 
наперед орієнтовано на місцеві потреби й вона створює повідомлення міського 
ландшафту, зазвичай на адресу місцевих мешканців, а от читати й інтерпретувати 
його зазвичай доводиться саме заїжджим туристам 25, котрі не лише не вміють адек-
ватно прочитати такий наратив, а й не бажають його сприймати або ж створюють 
зовсім інші (зазвичай помилкові чи спотворені) уявлення про нього. Керівники 
індустрії спадку здавна помітили, що «ви не можете продати туристам свій спадок, 
а лише їхній спадок у вашій місцині» 26. Тому виникають питання — чиє місто? чий 
спадок? чиї символи й знаки? чиї повідомлення? І у конкретному випадкові вони 
отримують різні суперечливі відповіді.

Із другого боку, безкомпромісна боротьба влади за запровадження офіційної 
версії минулого та єдине «правильне» і можливе потрактовування міського тексту 
(що показово вирізняє тоталітарні й авторитарні режими) можуть саме і спричи-
нити реальний чи символічний спротив або навіть спроби створення альтернатив-
ного наративу. Наприклад, після жорстокого придушення повстання 1863 р. цара-
том 1898 р. у Вільнюсі постав монумент Вільнюському генерал-губернаторові 
М. Муравйову, котрого народ обізвав Вішальником. Людську ненависть катові 
повстання виявили тим, що фундамент монумента вночі хтось вимастив вовчим 
жиром, і зграї собак збирались та вили довкола нього.

Зупинімось на прикладах різних ідеологічних підходів до міського середовища, 
порушивши питання, чого ж домоглись/домагаються різні політичні режими?

Раса Чепайтене. Місто як ідеологічний текст: теоретичні й інтерпретаційні аспекти
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4. Ідеологічний відбиток міста

Націоналізм
Цю частину варто розпочати з націоналізму як ідеологеми, що безперечно мала 

найбільший вплив на появу й підтримку національної держави й національної іден-
тичності.

Закорінена в XIX — першій половині XX ст. в Європі ідеологія націоналізму 
прагнула відокремити і просторово, контекстуально й дискурсивно обмежити спад-
щину різних соціокультурних груп, підкреслюючи внесок панівної нації до культури 
конкретної країни. Тому, якщо виникала суперечка щодо етнічної «приналежності» 
конкретної спадщини, ця гомогенізуюча стратегія, окрім усього, впливала й на між-
групові конфлікти та ворожнечу. Разом із багатьма знаними випадками такої пове-
дінки в Європі (найвідоміший — Голокост під час Другої світової війни) слід згада-
ти й нещодавні жорстокі міжетнічні конфлікти народів колишньої Югославії 
в 1991–1995 й 1997–1999 рр. у Косові, під час яких, висуваючи претензії чужої ет-
нічної групи на певну територію, знищували і її архітектурні й історичні пам’ятки — 
символи етнічної та релігійної ідентичності (м. Дубровник, міст Мостар тощо).

Та перевага національного наративу й легітимація титульної нації за допомогою 
візуальної політики міста воднораз мала наслідки на двох інших рівнях: субнаціональ-
ному (локальному чи регіональному, зазвичай обмежуючи місцеві особливості), су-
пранаціональному й міжнародному. Помічено, що після початку євроінтеграції та за 
пошвидшення процесів глобалізації упродовж останніх десятиріч суттєво зазнав змін 
соціокультурний вигляд європейських міст. Дослідження свідчать про тенденцію 
щодалі більшого подолання ними національних меж — мегаполіси стають мережею 
протиборчих урбаністичних структур. Уважається, що слабшою є роль національних 
держав, то все очевидніше основною силою нового світоустрою стають великі 
урбаністичні центри або агломерації 27. Попри це, нинішні чи «нові» націоналізми теж 
мають опертя на певні особливості національного характеру, національні цінності 
й міфології. Таких прикладів безліч. Згадаймо «Вільямсбурзький трикутник» США 
й Бостон, що уособлюють боротьбу за незалежність, як і міста російського «Золотого 
кільця» — колекцію шедеврів православної та слов’янської цивілізації чи заможні 
міста Бельгії й Голландії — свідки промислового перевороту та под.

Однак, збуджуючи гордість за «славетне минуле» народу і його творчий геній, 
матеріальні релікти та структури можуть спричиняти й набагато гірші асоціації. На-
приклад, місцини й об’єкти — рештки колоніальної чи комуністичної доби — і досі 
спричиняють невдоволення мешканців звільнених країн, безперечно нагадуючи про 
перебування в них колонізаторів чи окупантів. Країни Центральної та Східної Європи 
щодо цього мають складну історію. Зокрема, в новітню добу їхні міста виявились 
об’єктом суперечок багатьох народів і держав, а етнічну приналежність зібраних тут 
цінностей спадку й досі намагаються виборювати кожен собі. Може тому після роз-
паду Радянського Союзу в стратегіях створення їхнього вигляду досі наочно маємо 
спроби виявів або акцентування саме знаків національної ідентичності.
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Та, як свідчить історичний досвід, попри потужний національний чинник, жод-
не місто все ж не може бути остаточно «привласненим» однією нацією, а надто ве-
ликі мегаполіси, що мали значення для розвитку всього регіону, із повсякчасним 
наповненням різноетнічною спільнотою. Тому існують міста — символи міжнарод-
ної співпраці, як то три столиці ЄС — Брюссель, Люксембурґ і Страсбурґ. Ще одна 
категорія «універсальних» міст, що «належать усім» — міста всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Отже, місту завжди доводилось балансувати на межі націоналізму vs 
космополітизму, а надто для збільшення до них потоку туристів 28.

Вільнюс як арена просторових й ідеологічних дискусій
У нинішній інтерпретації багатьох великих історичних міст можна виокреми-

ти хоча б декілька топографічних масштабів, що зчаста ускладнює роботу щодо 
їхнього сприйняття і прочитання, створюючи проблему кількашаровості, своєрід-
ний «ефект мотрійки». Візьмімо як приклад литовську столицю. Насамперед слід 
згадати локальний рівень міста (місто per se), який зазвичай закривають іншими 
рівнями. Друга й досі чи не найяскравіша видима його площина — національна. 
Попри те, що Вільнюс щодо цього й нині литовці сприймають як столицю литов-
ської національної держави (фото 1 29), як відомо, його вважали і вважають «своїм» 
і багато інших народів: поляки, євреї, литваки, білоруси, росіяни, українці, татари 
й інші, що в окремі історичні періоди аж надто ускладнювало можливість його 
однозначного «прочитання» та «привласнення» 30 (фото 2). Про це свідчать і досі 
вживані цими національними спільнотами різноманітні назви міста — Vilnius, 
Vilné, Wiłno, Вільнюс, Vilnia… 31.

Ця проблема пов’язана і з чи не найскладнішим — регіональним сприйняттям 
міста. Вільнюс можна сприймати з точки зору етнографічної як центр конкретного 
регіону (Дзукії, Вільнюського краю?), що розташований у кордонах литовської 
держави 32, так і з точки зору історичної як політичний центр давньої держави Вели-
кого Князівства Литовського, яка набагато засягла територіальні межі сучасної 
Литовської Республіки, акцентуючи на багатокультурному вимірі накопиченого 
в ньому спадку.

Після здобуття незалежності, а надто після вступу в ЄС, можна сприймати Віль-
нюс і в континентальній перспективі — як своєрідне, але й типове місто Центрально-
Східної Європи. Нарешті, після 1994 р., коли історичний центр Вільнюса долучили 
до Переліку всесвітнього спадку, постає його цінність як міста не лише регіонально-
го, а й світового значення. Усі ці рівні зазвичай переплетено, отже, деякі з них можуть 
взаємодисонувати, ускладнюючи різнозначне й дискурсивно єдине сприйняття 
спадку міста та спричиняти конкуренцію за панування над публічним простором. 
До прикладу, концентрація символів національного литовського історичного на-
ративу надто очевидна в самому серці столиці — на території Верхнього й Нижньо-
го замків. Про це свідчить не лише археологічний, архітектурний спадок, що обері-
гається in situ, чи Національний музей історії, а й новітньостворені елементи — мо-
нументи «засновникові міста» князю Ґядимінасові та творцеві Литовської держави 
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королеві Міндауґасу, збудований 2003 р. з приводу вступу Литви до ЄС міст ім. Мін-
дауґаса33 й відновлюваний замок Володарів Нижнього замку, що спричинили чима-
ло суперечок і дискусій у литовському суспільстві та серед фахівців.

Воднораз у вигляді міста маємо риси заочної конкуренції щойно згаданої стра-
тегії літуанізації, що особливо помітно в середмісті столиці, на осі проспекту Геди-
міна, де 4 основних майдани розповідають історію литовського народу від його 
витоків із поганських часів до повернення незалежності 1990 р. (фото 3), і мульти-
культуралізму — місць надбань інших народів, по всьому місту розкиданих і не 
пов’язаних монументів, пам’ятників і пропам’ятних дощок представникам різних 
етнічних груп тощо. Усе це робить місто різноманітним і багатим на текст, але його 
прочитання потребує відкритості й уваги читача.

Тоталітаризм
Американський дослідник А. Тунґ, котрий подав розлогу панораму охорони іс-

торичних міст усього світу34, зазначив, що всім тоталітарним режимам ХХ ст., і мао-
їстському Китаєві також, було притаманне прагнення радикальної трансформації 
своїх столиць. Показово, що велетенські архітектурні проекти планували й здійсню-
вали, а отже зізнавались «у любові до класики», ледь не всі европейські диктатори 
першої половини ХХ ст.: Гітлер, Муссоліні, Сталін, а пізніше — Н. чаушеску й інші.

Тоталітарна ідеологія своєрідно пов’язувала науковий раціоналізм, на той час 
популярні ідеї прогресивістського урбанізму 35 й утопічне бачення майбутнього 
світу. Вона аж надто загострила роль архітектури як надійного засобу соціальної 
інженерії — заплановані зміни простору мали й мету переробки сприйняття, звичок, 
поведінки та мислення громадян. Таке завдання висували не лише щодо архітекту-
ри. У тоталітарному суспільстві всі різновиди й форми мистецтва підпорядковувались 
єдиній меті — «усуненню індивідуалізму» 36. Таким чином, тоталітарна урбаністика 
й архітектура не лише слугувала для полегшення утопічної програми створення 
«новаґа чєлавєка», але й мала демонструвати новий соціальний порядок. На думку 
ідеологів, ніщо не могло так успішно консолідувати маси й спрямувати їх у потріб-
ному напрямку, як нове будівництво та війна. Володар/архітектор/будівничий ви-
користовував свій народ як сировину для створення нового типу спільності, водно-
раз перетворюючи країну на велетенський майданчик для реалізації власних мега-
ломанічних фантазій 37.

Оскільки кожна політична система створює особливий тип соціальних стосунків, 
то й тоталітарним режимам першої половини ХХ ст. властиві спроби створити ціл-
ковито уніфіковану спільність. Демократичному керуванню протиставляють «демо-
кратію мас», де створюють нову модель стосунків влади й підлеглих, посередником 
у яких стає архітектура. Мобілізація мас і їхнє підпорядкування державному апара-
тові можливі для створення однієї утопічної мети та ствердження нового політич-
ного стилю (фото 4). Цьому стилеві притаманні не прагматизм і раціональність, 
а міфи й ритуали, символи і секулярна літургія, за допомогою яких народ опановує 
свою нову ідентичність. Тому публічну політичну дію аж надто театралізують 
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і драматизують, а архітектура набирає вигляду велетенських декорацій сцени, де 
відбувається містичне єднання мас зі своїм обожнюваним лідером. Цим, певне, 
можна пояснити й її зчаста відкрито фасадний вигляд, тому що декорації мають ефект, 
коли на них дивишся ззовні, а не зсередини. На думку М. Абенсура, котрий дослі-
джував зв’язок нацистської архітектури й політики, у цьому висліді відбувається 
викорінення політичної нації та знищення безпосередньої політики взагалі 38.

За присутності єдиного справжнього актора на сцені — харизматичного вождя — 
за допомогою парадів, свят, демонстрацій, велетенських масованих подій тощо 
досягають колективної ейфорії мас. Народ безпосередньо обертають на живий 
фундамент ієрархії влади. Архітектурний монументалізм і гігантизм доповнюють 
живими людьми, створеними колонами (на параді), стінами й малюнками (на ста-
діоні), пірамідами (тоді доволі популярна гімнастична фігура) 39. На тлі містерії пере-
топлення індивідуальності в масу зникають не лише утилітарні принципи проекту-
вання урбаністичних просторів, а й соціальні потреби їхніх мешканців 40.

Узагальнюючи, можна зауважити, що метою тоталітарної архітектури й урбаніс-
тики виявилось потвердження факту деполітизації суспільства, а отже, спробою при-
ховати його, спираючись на надмірні естетичні ефекти публічного простору. Радяні-
зація урбаністичного ландшафту СРСР відбувалась не лише за допомогою раніше 
згаданої синхронізації ідеологічного наративу, а й за виявлення місцевих особливостей 
у вигляді «національної форми», котра знаходила втілення в декорі будівель. чи вдалось 
режимові не лише створити модель тоталітарного міста, а й де-небудь його конкретно 
зреалізувати?

Мінськ як ідеальне місто тоталітаризму
Під час пошуку прикладів сталінської архітектури, відразу ж спадає на думку не-

реалізований проект Палацу Рад у Москві й сім висоток 41, київський Хрещатик, 
Варшавський Палац культури тощо. Але все це радше окремі символи й знаки тота-
літарності, ніж повний і завершений міський текст. На думку багатьох дослідників, до 
ідеалу такого радянського міста наближається лише Мінськ, столиця Білоруської РСР. 
У чому полягає винятковість Мінська? Насамперед у парадоксі: невелике місто, воно 
все ж має вигляд справжнього імперського центру, набутий саме в добу сталінізму. 
В Європі збереглось не так багато міст імперського масштабу й штибу — Рим, Париж, 
Берлін, Санкт-Петербурґ, Відень і… Мінськ, який ніколи не був столицею жодної 
імперії, навіть найнезначнішою. А надто дивовижна трансформація провінційного 
міста в двомільйонний мегаполіс, що сталась із ним у сталінську добу (фото 5).

Білоруський архітектор Артур Клинов, що видав альбом під назвою, позиченою 
в Томмазо Кампанелли 42, — «Місто сонця» 43 — й «Малий путівник містом сонця» 44, 
пов’язує радянську реконструкцію міста з ідеями утопістів. Граючи словами сонце 
(білор. cонце) i сон, що в англійській версії альбому було перекладено як The Sun City 
of Dreams (англ. dream, тобто й сон, і мрію), автор стверджує, що Мінськ усвідомле-
но спроектували як ідеальне утопічне радянське місто. Після реконструкції, що 
потребувала майже цілковитого знесення історичної забудови, місто набуло ви-
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гляду тривимірної декорації радянської пропаганди. Але насправді мрія так і лишилась 
фата морганою. Ілюзорність величі міста легко виявити, зайшовши до внутрішніх 
подвір’їв чудових палаців, призначених для простолюду. Контраст ошатних парадних 
фасадів й убозтво нетинькованих стін внутрішніх подвір’їв відразу впадає в вічі. Бри-
танський дослідник візуальної культури Бенджамін Коуп надмір такої порожнявої 
ілюзорної архітектури в Мінську напівжартома назвав примарним класицизмом 45.

Можна передбачити, що радянський вигляд Білоруської столиці теж мав зна-
чення для дерадянізації суспільства, що так і не відбулась 46 після руйнації СРСР, і це 
вплинуло на специфіку білоруського політичного проекту на тлі демократичних 
країн-сусідів (фото 6). Створені тоталітарним режимом урбаністичні простори ви-
тримали випробування часом у добу зламу й виявились декораціями для сцени вже 
нової, цього разу авторитарної політичної драми 47.

Авторитаризм
Та для дослідження питання співзалежності авторитарного режиму й міста візьмі-

мо не Білорусь, а інший ареал пострадянського простору — колишні радянські 
республіки Середньої Азії. Цей вибір не випадковий. Адже дві з п’яти средньоазій-
ських країн, багаті на вуглеводні ресурси, уже декілька років здійснюють велетенську 
трансформацію своїх столиць. Як відомо, столицю Казахстану 1997 р. перенесли 
з Алма-Ати до Астани 48 (казахською астана — столиця). Своєю чергою ще за ініці-
ативою Президента Сапармурата Ніязова (1985–2006) почалася тотальна рекон-
струкція столиці Туркменістану Ашгабада, яку згідно з планом мали завершити до 
2030 р. Вдала реалізація таких велетенських проектів навряд чи була б можливою не 
лише без відповідних фінансових ресурсів, а й надто без сильної політичної волі. 
Лише специфіка авторитарного режиму, у якому необмежена влада і кошти скон-
центровано в руках однієї особи (Президента) чи невеликої групи політичної вер-
хівки (хунти), дозволила перетворити ці міста на величезний будмайданчик.

У чому відмінність тоталітаризму від авторитаризму, які зазвичай плутають? 
Справді, вони мають чимало спільних рис: в обох режимах не існує вільних виборів, 
обмежено політичні права громадян і заборонено незалежні політичні організації, 
є цензура стосовно ЗМІ, зчаста наявний культ особи вождя тощо. Та головні їхні 
відмінності політологи вбачають у цілях і засобах того, як політична система пора-
ється з соціумом. Тоталітаризмові притаманний найбільший ступінь мобілізації мас 
для досягання поставленої мети, авторитаризмові, навпаки, — пригнічення й галь-
мування соціальної активності. Цим визначають і їхню орієнтацію в часі — тоталі-
таризмові притаманний футуризм (прагнення до «світлого майбуття», «будівництва 
комунізму»), за авторитаризму ж усі основні соціоекономічні звершення приписують 
лише вождеві, його мудрості, тому ідеться про презентизм (усе «найкраще» вже існує). 
Такий імператив можна бачити і в архітектурі. Як ми вже знаємо, сталінському ам-
пірові був притаманний фасадизм, що уособлював те, чого ще немає, але чого дуже 
кортить, в авторитарній архітектурі виявляється єгипетське безсмертя, спроба спій-
мати й зупинити мить «золотої доби», що вже почалась.
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Пострадянські средньоазійські країни, яким й історично була властива авто-
ритарна форма правління, уперше отримали державну незалежність, тому логічно, 
що їхнім лідерам довелось не лише перейматись зміцненням своєї персональної 
влади, заново створювати апарат держкерування, але й формулювати колективну 
ідентичність своїх громадян за допомоги нової національної ідеології. Дослідження 
цього регіону важливі для усвідомлення того, яким парадоксальним чином процес 
створювання колективної ідентичності (по суті конструктивізм), обґрунтовує кон-
цепти примордіалізму (есенціалізму). Тому не випадково, що новим національним 
ідеологіям притаманна напруга між модернізацією і прагненням псевдоархаїзації 
(«винаходження старовини»).

Раніше згадані прагнення авторитарної влади та пов’язані з цим проблеми най-
показовіше демонструє Туркменістан 49, яким тривалий час керував президент, що 
свій культ особи вивів на доти недосяжні вершини, які можна порівняти лише 
з фантазією зверхників Північної Кореї. Показово, що державна ідеологія має най-
повніший вияв у ландшафті столиці країни.

Ашгабад як особиста історія
У міському просторі туркменської столиці, яку активно перебудовують, чітко 

вирізняються основні постулати офіційної Ніязової ідеології — башизму, тому такий 
текст легко читати, він простий і без логічних суперечностей. Основними стовпами 
ідеології президента (офіційний титул — Батько Нації — Туркменбаши) 50 є неза-
лежність, нейтралітет і Рухнама («Книга духу» — його двотомник, що містить усе: 
витлумачування основ туркменської ідентичності й історії, постулати нової націо-
нальної релігії, обґрунтування культу особи Президента тощо. Вона до його смерті 
заступала місце не лише Корану 51, а й національного епосу, її мали вивчати у школах 
і вишах, за нею складали іспит для вступу на роботу тощо). Спираючись на ці «стов-
пи», оголошувався початок Золотої доби (туркмен. altyn asyr), де переплелись до-
сягнення минулого, сьогодення й майбутнього туркменського народу. Відповідним 
чином інтерпретована історія «допомагала» віднайти давні сліди народу, його геро-
їчні «золоті сторіччя» й «джерела» його державних традицій. А інтерпретація історії 
логічно переростала в інтерпретацію сучасності, воднораз легітимуючи авторитарну 
владу. Важливо, що в ідеологічному прочитанні тексту столиці переплетено шар ти-
сячорічної історії країни, котра обґрунтовує її державність (культ пращурів — великих 
діячів політики й культури) і персоналізована та міфологізована історія безпосередньо 
Ніязова (культ його родини) 52. Міста сучасного Туркменістану й, першорядно Ашга-
бад, було прикрашено десятками золочених монументів і погрудь Туркменбаши Ве-
ликого (фото 7). Квінтесенцією культу можна вважати величезну 12-метрову статую 
Ніязова на верхівці центральної споруди столиці — Лука Невтралітету (2010 р. зне-
сену нібито для перенесення на інше місце, але й досі не відновлену) (фото 8). Поряд 
із нею височіє меморіал жертвам землетрусу 1948 р., під час якого загинули мати 
й обидва брати Президента (згідно з легендою, мати останньої миті спромоглась ви-
штовхнути восьмирічного хлопчика з будинку, що розвалювався). Ще одна велична 
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статуя вождя височіє біля підошви другої велетенської споруди — монумента Неза-
лежності. Меморіал Рухнаме має навіть інтерактивні властивості: монументальні 
сторінки його відкриваються й освітлюються, отже, текст можна читати не лише 
вдень, а й уночі.

Мати Туркменбаши Горбансолтан Едже є ідеалом туркменської жінки, їй не лише 
зведено монументи, її ім’ям назвали Музей туркменського килима тощо. Поряд із 
меморіалом батькові Президента, який загинув під час Другої світової війни, стоять 
статуї його десятирічного й шестирічного братів. Усю родину (і Президента також) 
поховали в родовому селі Кипчак недалеко від Ашгабада в спеціально зведеному 
мавзолеї поряд із найвищою мечеттю Центральної Азії, безперечно ж названою на 
честь Президента, мінарети якої прикрашають цитати з Рухнами (що відштовхнуло 
вірян-мусульман — потенційних прочан з інших країн ісламського світу).

Слід зазначити, що за керування С. Ніязова створений культ його особи й родини 
полонив увесь публічний простір міста й усієї країни та обернув його на текст, що 
переповідає особисту історію. У його особисто створеному міському наративі пере-
важали такі «тверді» репрезентації пам’яті, як пам’ятники, меморіали тощо, схожі на 
радянський тип меморіалізації, і цей вигляд міста лишається й досі майже незмінним.

Постає питання: чи доцільно вважати «відлигою» певні зміни державної політи-
ки по смерті першого туркменського Президента чи йдеться лише про незначну 
трансформацію створеного ним політичного стилю? Аналітики схильні обережно 
оцінювати русло й напрямок започаткованих реформ нового Президента Г. Берди-
мухамедова, але звертають увагу на очевидні певні знаки лібералізації й спробу 
відмовитись від найбільш чудернацьких проявів культу особи 53. У міському про-
сторі це відображено менше, ніж в публічній царині взагалі, але можна вважати, що 
теперішні візуальні репрезентації схильні до «м’якіших» форм і засобів самоствер-
дження авторитарного лідера (хоча портрети С. Ніязова й замінили на світлини 
чинного Президента, та, начебто, йому ще не почали зводити монументи, а його 
історію та родовід репрезентують лише в музеї) (фото 9).

Авторка цієї статті відвідала Ашгабад у 2010 — на початку 2011 р. і була вражена 
дивним контрастом — вражаючою величчю міста й порожніми вулицями та майда-
нами, на яких практично не було мешканців. Це місто-монумент величі народу та 
його Президента домінує над містом, у якому комфортно й зручно жити?

Неолібералізм
Насамкінець зупинімось на ще одному типові міста як ідеологічного тексту, який 

нині займає щораз більший простір багатьох урбаністичних структур розвинутих 
країн або ж присутній у вигляді анклавів у містах менш розвинутих.

Ми живемо в часі ринкового керування містами (від середини 90-х — донині). 
Потреби економічного розвитку почали переважати над задовольнянням соціо-
політичних потреб. Переорієнтування засобів виробництва за переходу до 
постіндустрійної (інформаційної) стадії розвитку суспільтва помітно впливає на 
вибір стратегій розвитку міст. Акцентується сектор різноманітних послуг, 
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формується новий вигляд міста, базований на індустрії культури (туризм, 
пам’ятки), на цій підставі заохочують внутрішні й закордонні інвестиції 54.

У другій половині XX ст., коли надто поширилась філософія споживання, урба-
ністичний вигляд міста почав зазнавати суттєвих змін (символом яких може бути 
костел, що відбивається на дзеркальній поверхні стіни сучасного торговельного 
центру, фото 10). Набула розповсюдження практика перенесення виробництва з міст 
до віддалених регіонів чи навіть інших країн. Таким чином, створились умови для 
реструктуризації заново відкритих просторів та перетворення їх на привабливіші для 
містян і туристів. Створення придатної до використання інфраструктури почало 
поступово змінювати виробничу інфраструктуру міста — замість заводів, доків, за-
лізниць постають великі торговельні центри, мережі кінотеатрів, ресторацій тощо.

Нині мультикультурний капіталізм виробляє різноманіття культурної продукції 
та надає локальним продуктам і послугам риси екзотичності, винятковості, 
запам’ятовуваності. Та воднораз слід згадати, що колишнє різноманіття міст ніве-
люють інвестиції міжнародних комерційних організацій, що обертають їх на одно-
манітні й знеособлені 55. Також аналітики стривожено зазначають, що потреби ту-
ризму, які повсякчас набувають масовості, теж невідворотно змінює як фізичний 
вигляд міст, так і їхню культуру та спосіб життя 56.

Соціологи звертають увагу на те, що, за всесвітнього запровадження моделі так зна-
ної «макдиснейзації», сучасні міста починають бути схожими між собою та нагадують 
тематичні парки. Джордж Рітцер, автор теорії соціальної макдональдизації 57, на котру 
вплинула концепція соціолога М. Вебера про модерністське суспільство як раціональне, 
ефективне, передбачливе, опановане й контрольоване технологіями, уважає тематичні 
парки парадигматичним виявом цих процесів. У парках В. Діснея, як і в рестораціях 
Макдональдса, у торгівельних і розважальних центрах, круїзних лайнерах і казино по-
токи відвідувачів і їхнє обслуговування стандартовано й керовано найраціональнішим 
чином, із заохоченням до того, щоб вони витратили якнайбільше грошей. Не випадко-
во парки В. Діснея і ресторації Макдональдса з’явились майже рівночасно й організу-
вали свою діяльність на схожих принципах. Обидва ці торговельних знаки нині поши-
рені й відомі в світовому масштабі. Обидва вони par excellence виражають парадигму 
споживчої раціональності, а парки В. Діснея (фото 11) стали моделлю керування по-
стмодерністським туризмом 58. Застосувавши цю модель розвитку, такі міста як Лас-Веґас 
набирають вигляду тематичних парків велетенського розміру, де невипадково можна 
натрапити на поменшені копії видатних пам’яток европейської архітектури. Оскільки 
обидві ці світові комерційні мережі вплинули на формування сучасного споживацтва, 
мод, смаків і світогляду, поєднавши обидва, ми отримуємо неологізм «макдиснейзація» 59. 
Постає питання, як і якого ступеня різницю між фікцією та реальністю може побачити 
турист, коли за допомогою новітніх технологій дотепно переплетено історію та вигадку? 
Цю сучасну проблему, коли межі реальності й фантазії щораз менш очевидні, у своїх 
працях досліджував французький філософ Ж. Бодріяр 60, а соціолог Дж. Уррі навіть 
стверджував, що «тематичний туризм надає можливість на певний час опинитись по 
той бік часу й простору» 61.
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Долучення рис тематичних парків до великих торговельних центрів чи круїзних 
лайнерів виявилось важливим складником у процесі створення комерційних про-
сторів, пристосованих до постмодерністського споживання. Окремі автори навіть 
називають такі утвори «квінтесенсивними просторами постмодернізму», де під-
креслено мішанину безлічі різноманітних архітектурних стилів (фото 12), злучення 
реальності й фантазії та радість споживання 62. Ці нові торговельні простори — «міста 
в місті» — привабливі для відвідувачів, бо демонстровані тут теми легко локалізувати 
й зрозуміти. Самозрозуміло, що це змінює й ідентичність справжніх міст і їхніх 
мешканців. Тому постає питання, чи можуть з імітаційними образами історичності 
урбаністичних структур конкурувати справжні їхні прототипи?

Оскільки глобалізація — це швидка зміна, яка спонукає пошвидшувати транс-
формацію суспільства, і, як наслідок, веде до його дестабілізації. Тому належне ви-
користовування історичного довкілля може дати й відчуття стабільності й тяглості. 
До того ж, надважливим виявляється усвідомлення значення конкретного фізично-
го місця в контексті детериторизації, оскільки віртуальні спільноти жодним чином 
не заступлять цілковито реальні.

Різні міста мають різноманітні культурні ресурси, які вони можуть своєрідно 
використовувати, не імітуючи інших, і таким чином бути конкурентноздатними, 
а це безпрограшна гра. Із другого боку, наслідки глобалізації в тому, що міста не за-
хищені від коливань світових циклів економіки. Однак навіть під час занепаду ур-
баністична охорона спадщини може виявитись стабілізуючим чинником для 
пом’якшенння негативних наслідків (антициклічність).

Висновки

Місто, особливо столицю, зазвичай використовують не лише як візитівку країни, 
виразну тривимірну ілюстрацію рівня її культурного розвитку й економічних можли-
востей, а також як візуальний підручник історії. Як засвідчила ця розвідка, головною 
метою ідеологічних маніпуляцій публічним простором чи конкретними об’єктами 
переважно була і є не лише легітимація влади, а й спроба «запхати» формотворчу 
модель колективної ідентичності в збережені чи створювані урбаністичні структури.

Якщо в кожному випадкові автор міста як ідеологічного тексту намагається 
створити гомогенний і стилістично єдиний наратив, то, як з’ясувалось, насправді 
у нього це хтозна чи вийде через цілу низку причин. Основними перепонами реалі-
зування цього бажання є не лише історично сформована структура міста, котру не 
завжди можна цілковито зліквідувати чи трансформувати, воднораз лишаючи за-
грозу логічного дисонансу, а й реакція читача, яку жодним чином не можна цілко-
вито передбачити й контролювати.

Щодо «жанру» конкретного ідеологічного тексту, варто зазначити, що тоталітар-
ному стилеві притаманний оптимістичний пафос; авторитарному (як в Ашгабада) 
переважає біографія очільника держави; національне місто розповідає лише «своїм», 
«утаємниченим», «уявній спільності нації» призначений і приступний епос; а нео-
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ліберальний мегаполіс радше нагадує гру цитатами й вдале комбінування жанрів 
письменника-постмодерніста, або рекламне повідомлення.

Яку позицію стосовно справжньої історії міста та його урбаністичного й архітек-
турного спадку обирали щойно проаналізовані режими й ідеології? Показово, що 
найприхильніший до матеріальних рештків минулого є націоналізм демократичних 
держав, змушений вишукувати й знаходити історичні корені нації та підкреслити її 
досягнення для матеріального потвердження власних постулатів. Будівничих тоталі-
тарного й авторитарного ладу справжня історія та її релікти, як свідчать раніше на-
ведені приклади, мало турбує. Запровадження нового ідеологічного тексту на ґрунті 
старого міста відбувається або за допомогою імітації історичних стилів (любов на-
цистів і совєтів до неокласики), або винаходження традицій (псевдоархаїзація нема-
теріальної культури — туркменські жінки доконечно мають убиратись в національний 
одяг). Неоліберальну ідеологію орієнтовано передовсім на утворення та підтримку 
сталого потоку споживання й у цьому випадкові урбаністична структура перетворю-
ється на велетенський ринок, де, поряд з іншими продуктами й послугами, торгують 
різноманітними образами й символами міста, уже не порушуючи питання про їхню 
відповідність автентичності й історичній дійсності (симулякри спадщини).

Посилаючись на наведені раніше приклади різних ідеологічних текстів (за ви-
нятком конкретного «представника» неоліберального міста, що вчинили усвідом-
лено через нинішню повсюдність його естетики та прагматики), можна виокремити 
декілька показових парадоксів. Місто, як національний текст, покликане до згурту-
вання всіх громадян, насправді ж, саме сприяє замовчуванню чи затемнюванню 
етнокультурного різноманіття. Тоталітарне місто, що надалі має потвердити реаль-
ність й обґрунтованість ідеологічної доктрини, відкриває ілюзорність намагань 
влади втілити утопічний ідеал у життя суспільства. Авторитарна архітектура, як 
символічне втілення особи вождя, розрахована на безсмертя та велич, по його смер-
ті легко зазнає загрози знищення чи переорієнтації. Неоліберальна форма сучасно-
го капіталізму вимагає від міста бути рівночасно й унікальним, і стандартовим.

Маємо визнати, що нині між суто економічними аргументами, коли урбаністич-
ні структури використовують з метою туризму, соціальними аргументами, між орі-
єнтованими на місцевий добробут і політичними аргументами не лишається очевидно-
го водоподілу. Загострена потреба розв’язання проблеми ідентичності, що виявилась 
ключовим словом на межі XX—XXI ст., змушує громадян відступати в індивідуаліс-
тичний (неолібералізм) чи колективний (неонаціоналізм) стан, а в контексті глоба-
лізації слабнучу національну ідентичність усе потужніше атакує інтенсивність гете-
рогеності й мультикультуралізму.
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Переклад з російської Миколи Зубкова

Rasa ČePAITIenė

The City as Ideological Text: Theoretical and Interpretational Aspects

This paper examines the problems of impact of different ideological systems and 
political regimes (nationalism, communism, authoritarianism, neoliberalism) on urban 
landscapes in XX—XXi cent. On the base of semiotics theory and collective memory 
studies (particularly using the theory by G. J. Ashworth) the public city space of the 
post-Soviet region is scrutinized. One of the important questions of the study is why 
and how different political regimes change the image of the cities (especially capitals) 
and what are the consequences of these changes in relation to the citizens’ way of life 
and self-understanding. Particular interest to this region is not accidental because of 
the especially sharp traces of the ideological manipulation with the cityscape.

The paper is especially focused on the cases of ideological manipulation of the 
cityscape in totalitarian (Moscow, Minsk), authoritarian (Ashgabat, Astana), and na-
tionalist (Vilnius) cities. it also discusses contemporary neoliberal systems of values.


