ДУША МІСТА
Місто — це просто населений пункт, чи щось значно більше?
Є міста теплі, затишні, бажання їх відвідати не зникає, а є інші - холодні,
непривітні. Кожне з них має свій характер, його неможливо сплутати з якимось
іншим, у якогось міста він чіткіший та яскравіший, а в якогось — невиразний,
тьмяний. У кожного міста своя місія, своя мета: деякі - центри культури,
торгівлі, політики; інші несуть прикордонну варту, охороняють межі краю.
І життя більшості міст розпочиналося з історії, яка згодом ставала легендою.
Можливо, це і є та загадкова душа, що є у будь-якої живої істоти?
Будівництво міста схоже з творенням світу, нібито з самого початку, від
мрії, від першої цеглини. Логіка стародавнього будівництва була такою:
сакральний центр — світ богів, серединний світ — світ людини, що
підпорядковується певним законам, за мурами — “інший”, чужинний світ.
Місце “світового центру” в стародавніх містах різних народів позначалося
олтарем, святим деревом або стелою, а в інших - таким центром ставав храм,
який розташовувався, як у центрі міста, так і поза його межами, наприклад храм
Неба в Пекіні, або мінарет Аль-Мальвія в арабській столиці ІХ століття АльДжафарія. Іноді в місті існувало два центри: духовний та цивільний.
Усі головні, великі вулиці ведуть від центру або до нього, як шляхи до
мети. На перехресті зустрічаються декілька вулиць, як символ вибору.
А от провулок з´єднує вулиці, поєднує декілька шляхів. Озеро площі виникає
раптово, як глибокий подих розгортається в просторі. Символом захисту, чи
прихистку завжди сприймалися мури, рови, вали. Навіть зараз, проходячи повз
старовинні мури, відчуваєш їх потужну міць. Але повсякчас існував зв´язок між
містом та зовнішнім світом — це брами та мости, які несли в собі ідею
гостинності, або неприступної суворості.
Багато що змінилося з плином часу, але критерії містовлашування
залишилися незмінними.
Сучасній людині, як і за старих часів, потрібний простір, в якому вона
буде почуватися в безпеці та комфортно, простір, де вона може безпечно жити
та творити.
Місто й зараз схоже на наше життя, воно і є нашим життям. Ми
створюємо своє місто своїми мріями, вчинками, надбаннями, працею, любов´ю.
І душа міста — це душа її мешканців, дзеркальне відображення їх вподобань та
прагнень.
Запропонована література розповість про визначні міста світу, що
привертають увагу впродовж століть, які несуть в собі відбиток часу,
демонструють розвиток культури й мистецтва на протязі всього існування
людства.
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