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«Ми урбаністичні…  

Україна мусить завоювати свої власні міста.  

Будь-яке хуторянство пахне резервацією» 

Юрій Андрухович 

 
Осмислюючи феномен міста в контексті сучасної світової культури та літератури, 

розглядаючи його як результат історичного розвитку людства, маємо достатньо підстав 

вважати, що покликана ним до життя література бере дієву участь у процесах 

накопичення, зберігання, передачі буттєвої інформації та цивілізаційного досвіду 
наступним поколінням. Окрім того, література володіє унікальною можливістю 

відтворювати колективні настрої та інтегрувати свідомість міського соціуму в світоглядні 

процеси суб’єкта. Процеси урбанізації впливають також на соціокультурний потенціал 

суспільства в цілому, тому не випадково вони стали предметом усебічного дослідження 
соціологів, істориків, філософів, економістів.  

Особливе місце посідає література, присвячена місту як носієві і ретрансляторові  

розвиткових інтенцій історії; її дослідження неможливе без урахування здобутків 

урбаністичної культури. Урбаністична література формується в умовах урбаністичної 
культури, яка є результатом світоглядного осмислення дійсності та діяльності 

з відтворення соціального буття, у якій можна виділити процес самореалізації людини та 

культурно-історичні універсалії. 

Аналіз художніх текстів загальновизнаних майстрів вітчизняного художнього слова 
кінця ХІХ – початку ХХІ ст., дає підставу констатувати своєрідну мистецьку 

двополюсність їхнього доробку, причиною якої став суспільно-історичний розвиток 

України. Розглядаючи тему міста в українській літературі, Соломія Павличко відзначила, 

що «місто не є просто темою, топосом чи типом пейзажу. Місто є символом певного типу 
свідомості як автора, так і його героя. Ця свідомість достатньо рафінована, вона вихована 

бібліотекою, а не природою, вона пізнала філософські сумніви, розчарування й біль 

самотності, алієнацію, внутрішню дисгармонію. В українській літературі з її 

закомплексованістю на народі, природній сільській людині, звернення до міста 

відбувалося особливо повільно й невпевнено. Мовно й соціально місто завжди було 
ворожим українцю». 

Феномен української літератури ХХ століття, яка осмислює в контексті історичних 

та соціальних реалій роль та значення урбанізації, набуває самодостатності. Відповідно до 

певного пізнавального або культурного контексту актуалізується її соціальна сутність та 
значущість. Місто як соціокультурний простір залежить від процесів урбанізації, коли 

поступово соціодинамічні тенденції починають превалювати та підпорядковувати собі 

культурні, духовні та моральні.  

Отже, урбаністична культура – особливий спосіб життя великих соціальних груп, 
в основі якого лежать засоби виробництва та пов’язані із ним види діяльності, 

упорядкування стосунків в урбанізованому соціумі, особливості менталітету, рівень знань, 

мораль, мистецтво, релігія, право тощо. Тому цілком закономірно, що урбаністична 

література – переміщення світоглядних позицій письменників у місто, урбанізований 
соціум, які виступають у творах генератором історичного та цивілізаційного розвитку 

людини та суспільства. 



Рекомендаційний бібліографічний список складений на основі перегляду 

електронного каталогу, систематичного каталогу та систематичної картотеки статей 
наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ» і є вибірковим. 

У бібліографічному списку представлено літературознавчі дослідження – книги, 

статті з фахових періодичних видань і збірників наукових праць (усього 58 джерел).   

До списку включено також електронні ресурси відкритого доступу з посиланням на повні 

версії праць. 

Хронологічно охоплено період 2002 – 2015 рр. Розташування за алфавітом прізвищ 
авторів і назв творів.  

Рекомендаційний бібліографічний список літератури буде корисним студентам – 

майбутнім філологам, викладачам ВНЗ, аспірантам, здобувачам, учителям-словесникам 

загальноосвітніх закладів.  
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