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У цьо му но мері ми пред став ляємо стат тю відо мо го аме ри ка нсько го
соціаль но го дослідни ка Бле ра Руб ла “Муза урбаністич них ма рень: мис тец -
тво і соціальні зміни у місті, що транс фор мується”, яку він підго ту вав для
на шо го жур на лу. Спектр на уко вих інте ресів і на уко ва творчість Б.Руб ла є
різнобічни ми – від досліджень російської та ра дя нської історії та су час них
про блем по стко муністич ної транс фор мації до про цесів транс національ ної
міґрації та ґло баль но го ста ло го роз вит ку. Три ва лий час (впро довж 1989–
2012) він очо лю вав Інсти тут Ке на на при Міжна род но му центрі Вуд ро Віль -
со на у Ва шин гтоні. Інсти тут спеціалізується на російських і по стра дя н -
ських досліджен нях. 

Але го лов ною дослідниць кою при страс тю Б.Руб ла були і за ли ша ють ся
урбаністичні студії та соціологія міста. Цей його дослідниць кий інте рес до
міста як довкілля час то май же ого ле но го соціаль но го не рву про блем, осе -
ред ка склад них лю дських інте ракцій і конфліктів, але й но вих соціаль них
мож ли вос тей, ком промісних і то ле ран тних ко мунікацій, транс фор мацій
суспільно го досвіду, ко нстру ю ван ня но вих іден тич нос тей, — цей інте рес
три ва лий час про сте жується у го лов них на уко вих публікаціях вче но го. Се -
ред них на сам пе ред слід зга да ти: “Leningrad: Shaping a Soviet City” (1990) –
досліджен ня пе ре тво рен ня ко лиш ньої імпе рської сто лиці у май же про -
вінційне місто кінця епо хи СРСР, “Second Metropolis: Pragmatic Pluralism in 
Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka” (2001) – ком па ра -
тив но-істо рич на дослідниць ка пер спек ти ва суспільно-політич но го підйо му 
Чи ка го, Мос кви та Оса ки, “Creating Diversity Capital” (2005) – досліджен ня
соціаль них змін у Мон ре алі, Ва шин гтоні та Києві під впли вом ґло баль них
міґраційних про цесів, збірка за його ре дакцією “Urban Diversity” (2010),
яка, між іншим, над а ла мені щас ли ву на го ду співпра цю ва ти з Бле ром
Рублом. 

Вар то та кож ска за ти, що на уко ва творчість Б.Руб ла, зок ре ма його урба -
ністичні студії, вже пев ною мірою відомі вітчиз ня ним соціаль ним дослідни -
кам. Дві його праці були опри люд нені в укр аїнсько му пе ре кладі, а саме:
“Creating Diversity Capital” 2007 року з ав то рською пре зен тацією кни ги в
Інсти туті соціології НАН Украї ни і “Second Metropolis” 2010 року. 

Стат тя, яку ми тут публікуємо в ан гло мов но му ориґіналі, є кон цен тро -
ва ним ав то рським огля дом го лов них ідей та сю жетів не що дав но опубліко -
ва ної кни ги Б.Руб ла “The Muse of Urban Delirium: How the Performing Arts
Paradoxically Transform Conflict-Ridden Cities into Centers of Cultural In -
novation” (Washington, D.C.: New Academia Publishing, 2017). Го лов на про -
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бле ма, яку тут досліджує ав тор на при кладі шес ти міст на п’я ти кон ти нен -
тах, – це соціаль но-ко нструк тив ний по тенціал різних форм мис тецтв у па -
ра док сальній транс фор мації міста-конфлікту в центр куль тур них інно вацій 
і, звідси, пе ре осмис лен ня та маніфес тації но вих соціаль них іден тич нос тей.
Утім, стат тя, на мою дум ку, цікава не лише ориґіна льним ме то до логічним
підґрун тям, ба га тим емпірич ним ма теріалом та вдум ли ви ми спос те ре жен -
ня ми ав то ра крізь його осо бис тий досвід сприй нят тя соціаль них реалій
різних су час них міст. Це – зра зок своєрідної соціологічної по е ти ки та не пе -
ресічної соціологічної уяви, з яки ми Б.Рубл пише про місто. Як він спра вед -
ли во за зна чає, міста як найбільші та на й складніші про дук ти лю дської діяль -
ності є за вжди не дос ко на ли ми, адже ство рені людь ми, але саме ця не дос ко -
налість і спо ну кає лю дей до сумісної твор чості та соціаль них інно вацій. 

ВІКТОР СТЕПАНЕНКО,
го лов ний ре дак тор жур на лу
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