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განმარტებები
ხშირად ტექსტში ისეთი სიტყვები და ფრაზები გვხვდება, რომლებ
საც ქართულში პირდაპირი თარგმანი არ მოეძებნება. შესაბამისად, მეტი
სიცხადისთვის, საჭიროდ ჩავთვალეთ მათი განმარტება. ამას გარდა, ტექ
სტში მოყვანილი ამერიკული საზომი ერთეულები – საერთაშორისო საზომ
ერთეულებში გადავიყვანეთ, იმ ადგილების გარდა, სადაც მოცემულია
განსაზღვრ
 ული ფართობების სხვა სიდიდეებთან შეფარდება, ან ფართო
ბების ერთმანეთთან შედარება.
ჯურღმული (Slum) – ქალაქის ნაწილი, რომელსაც ახასიათ
 ებს საცხოვ
რებლის ცუდი პირობები, დეგრადირებული გარემო, სიღარიბე და სხვა
სოციალ
 ურ-ს ივრც
 ითი პრობლემები.
ქალაქის საქმიანი ცენტრი (Downtown) – პირდაპირი თარგმანით „ქვემოქალაქი“. ჩრდილოეთ ამერიკაში, ეს სიტყვა ქალაქის ყველაზე აქტიურ
ნაწილს, ხშირად კი ისტორიულ ცენტრს აღნიშნავს. თვითონ სიტყვა მანჰე
ტენის კუნძულზე გაჩნდ
 ა. პირველი დასახლება მის სამხრეთ (რუკის მიხედ
ვით ქვემო) კიდეზე იყო განთავსებული. შემდგ
 ომში ქალაქი ჩრდილოეთის
(მდ. ჰუდსონის დინების საწინააღმდ
 ეგო) მიმართულებით განვითარდა და
მას „ზემოქალაქი“ (Uptown) ეწოდებოდა, შესაბამისად, პირველად დასახ
ლებას, რომელიც დროთა განმავლობაში ქალაქის კომერციულ და საქ
მიან ცენტრად ჩამოყალიბდა – „ქვემო“. ამის შემდეგ სიტყვა ჩრდილოეთ
ამერიკის სხვა ნაწილებშიც გავრც
 ელდა.
დღეს კუნძულს ყოფენ: გრძივად – ზემო, შუა და ქვემო მანჰეტენი (Upper, Midtown, Lower Manhattan), და განივად – აღმოსავლეთ და დასავლეთ
მხარეები (East, West side). ტექსტში, ნიუ-იორკის სხვადასხვა რაიო
 ნ ისა თუ
ქუჩის აღწერისას, ხშირად გვხვდება ადგილის ასეთი აღნიშვნები, სწორედ
ამიტომ, საჭიროდ ჩავთვალეთ შესაბამისი განმარტების გაკეთება.   
სამეზობლო (Neighborhood) – მკვლევრები დღემდე არ არიან ბოლომ
დე შეთანხმებული იმის შესახებ, ზუსტად რამხელა არეალს აღნიშნავს ეს
სიტყვა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ სივრც
 ითი და სოციალური თვალ
საზრისით, ის გულისხმობს განსაზღვრ
 ულ გეოგრაფიულ არეალს, რომ
ლის ფარგლებშიც არსებობს გარკვეული თემი თავისი შიდა სოციალ
 ური
ქსელებით. ამერიკული ქალაქების შემთხვევაში, ეს შეიძლება იყოს ერთი
ან რამდენიმე ქუჩა. წინამდებარე ტექსტში სამეზობლო წარმოდგენილია,
როგორც ქალაქის ყველაზე მცირე სოციოს ივრც
 ითი ერთეული, ამის შემ
დეგ უფრო დიდი ერთეულია რაიო
 ნ ი (District).
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სუბურბია (Suburb) – ქალაქთან ახლოს მდებარე, განაშენიან ების დაბა
ლი სიმჭიდროვის მქონე, ძირითადად, კერძო საცხოვრებელი სახლების
გან შემდგ
 არი გარეუბანი.
პროექტი (Project) – ტექსტში ამ სიტყვით აღინიშნება II მსოფლიო ომის
შემდგ
 ომ, 1970-იან წლებამდე, გვიან ი მოდერნიზმის ეპოქაში, აშშ- ს ა და
დასავლეთის სხვა ქვეყნებში დომინანტური გეგმარებითი გადაწყვეტე
ბით აგებული საცხოვრებელი, კულტურული, ადმინისტრაციული თუ სხვა
დანიშნულების კომპლ
 ექსები. ამ პერიოდში აგებულ პროექტებში ჭარბობ
და საცხოვრებელი კომპლ
 ექსები, რომლებიც, ძირითადად, მაღალსარ
თულიან ი საცხოვრებელი ნაგებობებისგან შედგებოდა. უფრო მკაფიო
წარმოდგენის შესაქმნ ელად, ხრუშჩოვის და მისი შემდგ
 ომი პერიოდ
 ის
საბჭოთა მიკრორაიო
 ნ ების მაგალითები გამოგვადგება, რომლებიც და
ახლოებით იგივე გეგმარებითი პრინციპებით იქმნ ებოდა, თუმცა აშშ-ს ქა
ლაქებში აგებული კომპლ
 ექსები, საბჭოთა მიკრორაიო
 ნ ებზე უფრო მცირე
იყო. მაგალითად, ნიუ-იორკის შემთხვევაში, ხშირად, ასეთ პროექტებს, მი
სი სტანდარტული (200 მ X 60 მ) რამდენიმე (5-10) კვარტლის ტერიტორია
უკავია. ასევე, საბჭოთა მიკრორაიო
 ნ ებისგან განსხვავებით ამერიკული
პროექტები, ხშირად, ქალაქის მჭიდროდ განაშენიან ებული ძველი კვარ
ტლების ნგრევის ხარჯზე, მათ ადგილას შენდებოდა. შესაბამისად, რიგ
შემთხვევებში მათ უშუალ
 ოდ ესაზღვრ
 ებოდა ძველი ქალაქის ქსოვილი.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ასეთ პროექტებს სპეციალ
 ურ სახელებს არქმევ
დნენ, მაგალითად, „სტიუვესანთ-თაუნი“, „ვაშინგტონ-ჰაუსზის“, „ვლადექჰაუსზის“ და ა.შ. პროექტები ასეთი სახელებით ტექსტშიც ხშირად გვხვდე
ბა.
კულტურისა და საზოგადოებრივი ცენტრების შემთხვევაში, ასეთი
კომპლ
 ექსები ერთ სივრც
 ეში აერთიან ებდა შესაბამისი დანიშნულების ნა
გებობებს: საკონცერტო დარბაზებს, ბიბლიოთ
 ეკებს, ოპერის თეატრებს,
დარბაზებს საჯარო შეკრებებისთვის და ა.შ.
ყველა სახის პროექტის საერთო მახასიათ
 ებელი თვისება იყო ფუნქ
ციური ერთფეროვნება და დანარჩენი ქალაქისგან იზოლირებულობა.
პროექტები ხშირად სახელმწ იფოს მიერ ფინანსდებოდა.
მასივი (Super block) – პირდაპირი თარგმანით „დიდი კვარტალი“, იგუ
ლისხმება ის ტერიტორია, რომელიც ზემოთ აღწერილ პროექტს უკავია.
საჯარო საცხოვრებელი (Public housing) – ხელმისაწვდომი საბინაო
ფონდის გაზრდ
 ის მიზნით, სახელმწ იფო სახსრებით აგებული საერთო
საცხოვრებელი.
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გამოყენება (Use) – ტექსტში ერთდრ
 ოულად აღნიშნავს ძირითად სა
ქალაქო ფუნქციებს, როგორიცაა საცხოვრებელი, სამუშაო ან რეკრეა
ციული, მაგრამ, ასევე, მათ შიგნით მოაზრებად, უფრო ვიწრო და მრა
ვალფეროვან აქტივობებს. თარგმნ ისას შესაძლებელი იყო ამ სიტყვის
„ფუნქციად“ თარგმნ ა, მაგრამ თავი შევიკავეთ, რადგან: 1. აქტივობათა უფ
რო დეტალურ სპექტრს მოიც
 ავს და შესაბამისად, „ფუნქციას“ პირდაპირ
არ ესადაგება და 2. თავად ავტორს ინგლისურ ტექსტში ორივე სიტყვა აქვს
გამოყენებული.
ჯვარედინი გამოყენება (Cross use) – ტრადიციული გაგებით თუ მივუდ
გებით, გულისხმობს მრავალფუნქციურობას, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, ეს
ცნება უფრო მეტს აღნიშნავს, ვიდრე მარტივი მრავალფუნქციურობაა. ეს
არის გამოყენებათა ისეთი კომბინაცია, სადაც თითოეული შემადგენელი
ნაწილი, სხვების არსებობის წინაპირობას წარმოადგენს, სადაც გამოყე
ნებები ურთიერთხელშეწყობის რეჟიმში თანაარსებობს, ერთმანეთზეა გა
დაჭდობილი და  ერთგვარ განგრძ ობითობას ქმნის. ტექსტში ავტორი ასეთ
განგრძ ობითობას განსაზღვრ
 ულ გეოგრაფიულ არეალ
 ებსაც უკავშირებს.
შემოსავლიანი სახლი (Tenement House) – საცხოვრებელი ნაგებობის
სპეციფიკური ტიპი, რომელიც შენდებოდა XIX საუკუნის შუიდ
 ან XX საუკუ
ნის დასაწყისამდე. ასეთი ნაგებობები საშუალ
 ოდ 4-8-სართულიანია და
კვარტლებში, სხვა მომიჯნავე შენობებთან ერთად, მჭიდრო განაშენია
ნებას ქმნის. ასეთი ნაგებობები შენდებოდა გასაქირავებლად და ამიტომ
ეწოდებოდა „შემოსავლიანი სახლი“. დროთა განმავლობაში ეს სახელი
ნაგებობის ტიპოლოგიის აღმნ იშვნ ელი გახდა. აშშ- შ ი ამ ტიპის შენობების
ერთ-ერთი გავრც
 ელებული სახეობ ა, ხშირად გვხვდება XX საუკუნის და
საწყისის ნიუ-იორკის უბნების ტიპურ ფოტოსურათებზე, სადაც ჩანს საცხოვ
რებელი ნაგებობები ფასადზე გამოტანილი სახანძრ
 ო კიბით.
თაუნჰაუსი (townhouse) – პირდაპირი თარგმანი   – „ქალაქური სახლი“,
ესაა 4-5-სართულიანი საცხოვრებელი ნაგებობის სპეციფიკური ტიპი. XX
საუკუნის ნიუ-იორკის ტრადიციულ ფოტოსურათებში, ასეთი ნაგებობების
ერთ-ერთი სახეობ ა გვხვდება ქუჩაზე წინ გამოწეული სადარბაზოს მაღა
ლი კიბით.
მწკრივული სახლები (row houses) – ერთნაირ
 ი ან მსგავსი ფასადის
მქონე 2-4-სართულიანი საცხოვრებელი შენობები, რომლებიც განლაგე
ბულია მიჯრით და აქვს საერთო გამყოფი კედლები.
ლიფტიანი აპარტამენტი (Elevator apartment) – მრავალსართულიან ი
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საცხოვრებელი ნაგებობა.  
საგზაო მოძრაობ
 ა (Traffic) – მიწისზედა გზებზე სხვადასხვა ტიპის ტრან
სპორტისა და ფეხით მოსიარ
 ულეთა ჯამური მოძრაობ ა. შესაძლებელი
იყო ეს სიტყვა გვეთარგმნ ა პირდაპირ, როგორც „ტრაფიკი“, მაგრამ იმის
გამო, რომ იგი უმეტესად ინტერნეტტექნოლოგიების სფეროში გამოიყ ე
ნება და შესაბამისად, ამ სფეროსთან ასოცირდება, ვამჯობინეთ „საგზაო
მოძრაობ ის“ გამოყენება.
სიჩლუნგის სასიკვდილო დაავადება (Great Blight of Dulness) – ავ
ტორი ამ ტერმინით მოიხსენიებს იმ პირობებს, რაც ქალაქის არეალ
 ებს
უსიცოცხლო, გამოფიტულ, საჯარო ცხოვრებისგან დაცლილ, დეგრადი
რებულ სივრც
 ეებად აქცევს.
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წინასიტყვაობა
ამ წიგნმ ა, რომელიც 1961 წელს გამოქვეყნდ
 ა, ერთ-ერთი მთავარი
როლი შეასრულა II მსოფლიო ომის შემდეგ, თითქმის მთელი მსოფლიოს
მასშტ
 აბით დამკვიდრებული ქალაქგეგმარებითი იდეებისა და ზოგადად
ქალაქის, როგორც სოციოს ივრც
 ითი ფენომენის გადააზრებაში. მას შემ
დეგ ბევრი რამ შეიცვალა – აღარ არსებობს ურბანიზაციის ის კონკრეტული
ფორმები, რომელთა კრიტიკასაც იგი ეფუძნება, დიდი ქალაქები კი ბევ
რი, თვისობრივად ახალი ტიპის, პრობლემის წინაშე დადგა. მიუხედავად
ამისა, თუ შევეცდებით, როგორც ყველა მნიშვნ ელოვანი ნამუშევარი, ესეც
ახალი, ჩვენს რეალ
 ობასთან შესაბამისი თვალით წავიკითხოთ, აღმოვა
ჩენთ რომ წიგნშ ი მოყვანილი ძირითადი იდეები და მიდგომები დღესაც
აქტუალ
 ურია და ინტერპრ
 ეტაციის შემთხვევაში, ბევრ რამეს გვასწავლის.
შინაარსის უკეთ გასაგებად კი, აუცილებელია არა მხოლოდ ამ იდეებისა
და მიდგომების დროსა და სივრც
 ეში განზოგადება, არამედ იმ სპეციფი
კურ კონტექსტში მოკლედ გარკვევაც, თუ როდის და სად იწერებოდა ეს
წიგნი.
II მსოფლიო ომის შემდგ
 ომი ორი დეკადის განმავლობაში აშშ
მკვეთრ ეკონომიკურ აღმავლობას განიცდიდა. ბევრი მკვლევარის აზ
რით, ამ ტენდენციას 1930-იან წლებში პრეზიდენტ რუზველტის მიერ დიდი
დეპრესიის საპასუხოდ ინიცირებულმა ახალი გარიგების (New Deal) პო
ლიტიკამ დაუდო საფუძველი. ახალი გარიგების პოლიტიკა გულისხმობდა
სახელმწ იფოს მაღალ პასუხისმგ
 ებლობას სიღარიბის დაძლევაში, ეკო
ნომიკის გაჯანსაღებასა და ფინანსური სისტემის რეფორმაში – განმეორ
 ე
ბით კრიზისის თავიდან აცილების მიზნით. ამ პერიოდში მიმდინარეობდა
მძლავრი ინდუსტრიალ
 იზაცია, ძლიერდებოდა პროფესიული კავშირები,
უმუშევრობის შესამცირებლად სახელმწ იფო დიდ ინფრასტრუქტურულ
პროექტებს ახორციელებდა, ეკონომიკის ზრდის ფონზე სახელმწ იფო სო
ციალ
 ური კეთილდღეობ ის პასუხისმგ
 ებლობას იღებდა, სადაც საბინაო
უზრუნველყოფას დიდი როლი ენიჭებოდა. ახალი გარიგების პოლიტიკამ
აშშ- ის პოლიტიკურ სცენაზე, 1930-იანი წლებიდან 1960-იანი წლების ბო
ლომდე, დემოკრატიული პარტიის თითქმის უწყვეტი დომინირება განაპი
რობა.
ომის შემდგ
 ომმა სოციალურმა მოლოდინებმა და წარმოების ბუ
მით გამოწვეულმა ეკონომიკის მკვეთრმ ა აღმავლობამ კიდევ ერთი ბიძგი
მისცა ახალი გარიგების პოლიტიკის გაგრძ ელებას. ამან გამოხატულება
ჰპოვა 1949 წელს პრეზიდენტ ჰარი ტრუმანის მიერ სამართლიან ი გარიგე
ბის (Fair Deal) პროგრამის გამოცხადებაში, რაც მიზნად ისახავდა ახალი
გარიგების იდეალ
 ების დახვეწასა და სისრულეში მოყვანას. ეს პროგრამა
განათლების, სოციალ
 ური უზრუნველყოფის, ჯანდაცვის, შრომითი ურთი
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ერთობებისა და სხვა პუნქტების გარდა, საბინაო პოლიტიკის ნაწილსაც შე
იცავდა. საბინაო სფეროში ცვლილებები იმავე წელს გამოცემულ საბინაო
აქტში გამოიხ ატა. 1937 წლის საბინაო აქტთან შედარებით, ახალი საბინაო
კანონმდ
 ებლობა საბინაო უზრუნველყოფაში ფედერალური მთავრობის
როლს მნიშვნ ელოვნად ზრდიდა. მასში იგულისხმებოდა ფედერალური
მთავრობის მიერ ურბანული განახლების, იგივე ჯურღმ ულებისგან წმენ
დის პროექტების ხელშეწყობა; საბინაო სამმართველოების მიერ საბინაო
სესხების დაზღვევა; ფედერალური ფინანსებით 800000 ახალი საჯარო
საცხოვრებელი ბინის მშენებლობა; ბინათმშ ენებლობასა და საბინაო უზ
რუნველყოფაში კვლევების დაფინანსება და რურალური ბინათმფ
 ლობე
ლობის ფინანსური წახალისება.
ეკონომიკური აღმავლობისა და საყოველთაო კეთილდღეობ ის
პრინციპების დანერგვის მცდელობის მიუხედავად, ომის შემდგ
 ომი პერი
ოდის ამერიკის დიდი ქალაქები კრიზისს განიცდიდა. ეს კრიზისი 1950-იანი
წლების ბოლოსკენ უფრო გამძაფრდ
 ა. ამ დროისთვის, მოსახლეობ ის
მსყიდველუნარიან ობის ზრდასთან ერთად, ძლიერ გაიზ არდა ავტომო
ბილების მოხმარებაც. კერძო ავტომობილების მოხმარების ზრდა და სა
ჯარო ტრანსპორტზე ფედერალური დაფინანსების შემცირება, საჯარო
ტრანსპორტის ხარისხზე უარყოფითად აისახებოდა. გაზრდ
 ილი საგზაო
მოძრაობ ის საპასუხოდ ქალაქებსა და მათ შემოგარენში დიდი მაგისტრა
ლების მშენებლობები დაიწყო, რაც 1956 წელს მიღებული შტატთაშორისი
მაგისტრალების აქტის (Interstate Highway Act) მიღების შემდეგ, კიდევ უფ
რო ყოვლისმომცვ ელი გახდა. კერძო ავტომობილზე დამოკიდებულება
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თეთრკ ანიან საშუალ
 ო კლასს დიდი ქა
ლაქების „ქაოსისგან” გაქცევის და მათ შემოგარენში სუბურბანულ დასახ
ლებებში „ბუნებრივ“ გარემოში ცხოვრების საშუალ
 ებას აძლევდა. კერძო
სახლების მფლობელობის იდეოლ
 ოგიური თუ ფინანსური წახალისებით,
ასეთ მიგრაციას მთავრობა და ბანკებიც ხელს უწყობდა. ქალაქებიდან
თეთრკ ანიან ი საშუალ
 ო კლასის გადინებას თან ახლდ
 ა ასობით ათასი
აფროამ ერიკელის აშშ-ს სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ, ურბანულ ცენტ
რებში მიგრაცია. ამასთან ერთად, ომის შემდგ
 ომ პერიოდში გამოჩნდ
 ნ ენ
უცხოელი მიგრანტებიც. დიდი ქალაქების ცენტრები თანდათან ეთნიკური
უმცირესობებით დასახლებულ სიღარიბის კერებად გარდაიქმნ ებოდა.
ასეთი ორმხ რივი მიგრაციის შედეგად დიდი ქალაქის ცენტრები მო
სახლეობ ას კარგავდა, ხოლო მათ გარშემო განვითარებული სუბურბიები
უფრო და უფრო ხალხმრ
 ავალი და განფენილი ხდებოდა. მაგალითად,
1950-1960 წლებში ბოსტონის ცენტრალურმა ნაწილმა  მოსახლეობ ის 13%
დაკარგა, ამ დროს კი მის შემოგარენში პოპულაცია 17%-ით გაიზ არდა.
ნიუ-იორკმა და ჩიკაგომ მოსახლეობ ის 2% დაკარგა, ხოლო მათ შემოგა
რენში მოსახლეობ ის 70%-იანი მატება დაფიქსირდა. მოსახლეობ ისგან
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დაცლასთან ერთად, ქალაქები წარმოებასაც კარგავდა. 1947-დან 1967
წლამდე ამერიკის 16-მა უდიდესმა ქალაქმა წარმოებაში 34000 სამუშაო
ადგილი დაკარგა. სუბურბიაშ ი კი, ამავე სფეროში 87000 სამუშაო ადგი
ლი შეიქმნ ა. ადამიან ების და წარმოების გადინებასთან ერთად ქალაქის
ქუჩებიდან ვაჭრობაც ქრებოდა და სუბურბანულ გარემოში სტანდარტიზე
ბულ დიდ სავაჭრო ცენტრებში იყრიდა თავს. ოფისებიც იგივე ტენდენციას
მიჰყვ ებოდა და გარეუბნებში, პერსონალთან ახლოს, საოფ
 ისე „პარკებში“
კონცენტრირდებოდა. ამ პროცესის შედეგად ქალაქები თანდათან იფიტე
ბოდა და სიცოცხლისგან იცლებოდა.
აღნიშნული პროცესები მასშტ
 აბური ურბანული რეგენერაციის პრო
ექტების ფონზე მიმდინარეობდა. ახალი პროექტების ფარგლებში ქალა
ქების ცენტრალურ რაიო
 ნ ებში ჯურღმ ულებისგან იწმინდებოდა მთლიან ი
კვარტლები და მათ ადგილას, მოდერნისტული გეგმარებითი იდეალ
 ების
მიხედვით, ახალი, მრავალსართულიან ი საცხოვრებელი პროექტები შენ
დებოდა. ასეთი პროექტები სტანდარტიზებული, გამწვანებულ ღია სივრ
ცეებში განლაგებული, მაღალსართულიან ი საცხოვრებელი შენობებისგან
შედგებოდა. მათ გეგმარებაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ტრადიციუ
ლი ქუჩის მიმართ უნდობლობაც იყო. მთავრობის აზრით, ასეთ პროექტებ
ში ჯურღმ ულებიდან გადმოყვანილი ადამიან ების ცხოვრების პირობები
გაუმჯობესდებოდა. მათ ექნებოდათ საკმარისი მზე, ჰაერი და ღია სივრც
 ე.
ურბანული ცენტრების რეაბ ილიტაციის ერთ-ერთი გავრც
 ელებული
მეთოდი კულტურისა და საზოგადოებრივი პროექტების მშენებლობა იყო,
სადაც ერთად იყრიდა თავს ძირითადი კულტურული ან საზოგადოებრივი
დაწესებულებები, როგორიცაა ოპერის თეატრები, საკონცერტო დარბაზე
ბი, თეატრები ან საჯარო შეკრებების დარბაზები, ადმინისტრაციული ნაგე
ბობები და სხვა.
ასეთი ტიპის, ისევე როგორც ახალი საცხოვრებელი პროექტები მო
დერნისტული ზონირების პრინციპებს ესადაგებოდა, რის მიხედვითაც და
დებით ფაქტორად მიიჩნეოდ
 ა ფუნქციების მკაცრი ზონირება, სივრც
 ისა და
სერვისების ტოტალური დაგეგმარება და სტანდარტიზაცია. ამ მიდგომე
ბის გამო ქალაქების არეალ
 ები სულ უფრო და უფრო მეტად მონოფუნქცი
ური და ჰომოგენური ხდებოდა; ახალი საცხოვრებელი კვარტლები, შესაძ
ლოა, ჯურღმ ულებიდან გადმოსახლებულ ადამიან ებს ტექნიკურ დონეზე
დროებით გაუმჯობესებულ საცხოვრებელ პირობებს სთავაზობდა, მაგრამ
სხვადასხვა მიზეზების გამო, თითქმის ყოველთვის მალე გეტოებად გარ
დაიქმნ ებოდა, სადაც კლასობრივი და ეთნიკური ნიშნით დახარისხებული
მოსახლეობ ა იყო გამოკეტილი. როგორც ქალაქების ისტორიკოსი ლუ
ის მამფორდი ჟურნალ The New Yorker-ის 1962 წლის დეკემბრის ნომერში
გამოქვეყნებულ, ჯეკობსის წიგნის საპასუხო სტატიაშ ი აღნიშნავდა, საბო
ლოოდ, ამ პროექტებით მხოლოდ დეველოპერები, ბანკები და უძრავი
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ქონების მსხვილი მესაკუთრეები ხეირ
 ობდნ ენ. სახელმწ იფოს და ბანკების
გამიზნული პოლიტიკის გამო ძველი, ღარიბი უბნები ვერ ახერხებდა რეგე
ნერაციას და არსებულ სიცოცხლისუნარიან ობასაც თანდათან კარგავდა,
რასაც მოსდევდა კიდევ უფრო დიდი სიღარიბე, რასობრივი სეგრეგაცია,
კრიმინალის ზრდა და სხვა სოციალ
 ური პრობლემები. კვლავ გრძელდე
ბოდა მასშტ
 აბური სუბურბანიზაციის ტენდენცია. ამ პროცესების კულმინა
ცია მოგვიან ებით, 1960-იანი წლების ბოლოს ურბანულ აჯანყებებში გამო
იხატა.
ურბანული პრობლემები მხოლოდ ნაწილი იყო იმ ზოგადი სირთუ
ლეებისა, რაც 1960-იან წლებში ამერიკულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და
სოციალ
 ურ სივრც
 ეში დაგროვდა. სხვადასხვა მკვლევარის აზრით ეს იყო
პერიოდ
 ი, როდესაც ახალი გარიგების პოლიტიკამ, არსებული ფორმით,
თავი ამოწურა და ცვლილებების საჭიროება დადგა, თუმცა, რა მიმართუ
ლებით განვითარდა ცვლილებები ეს უკვე სხვა თემაა და მოგვიან ებით
დავუბრუნდებით.
დაგროვილი პრობლემები ამ დროს ინტელექტუალ
 ური შემობრუ
ნების და აქტიური ბრძოლის დასაწყისის საბაბი ხდება. გამოიც
 ემა ისე
თი გავლენიან ი წიგნები, როგორიცაა, მაგალითად, მაიკლ ჰარინგტონის
„სხვა ამერიკა“ (1962 წ.), რომელმაც წარმოაჩ ინა ამერიკაში არსებული სი
ღარიბე და ღრმა სოციალ
 ური უთანასწორობა; ჩარლზ ჰამილტონის და
სთოქელი ქარმაიკლის „შავი ძალა“ (1967 წ.), რომელმაც სამოქალაქო
უფლებების მოძრაობ ას ახალი ენერგია შემატა და რადიკალურ შავ სეპა
რატიზმს დაუდო სათავე. ამავე პერიოდში თავისი ძლიერების პიკს აღწევს
პროფკავშირული და სათემო მოძრაობ ები, სადაც მოღვაწეობდა ცნობი
ლი სათემო ორგანიზატორი სოლ ალინსკი.
ჯეინ ჯეკობსიც ამ ინტელექტუალ
 ური მოძრაობ ის ნაწილია. ამ წიგნ
ზე მუშაობისას იგი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უბანში – გრინვიჩ ვილიჯში ცხოვ
რობდა, სათემო გაერთიან ების აქტიური წევრი იყო და უბნის ინტერესე
ბისთვის იბრძ ოდა. ამ ბრძოლის ყველაზე მნიშვნ ელოვანი გამარჯვება
მოქალაქეების ზეწოლისშედეგად ქალაქის მთავრობის მიერ ვაშინგტონ
პარკზე გამავალი მაგისტრალის გეგმაზე უარის თქმა იყო.
ჯეინ ჯეკობსს არასოდეს მიუღია ფორმალური განათლება ქალაქგეგ
მარების სფეროში. ალბათ, ეს მნიშვნ ელოვანი განმს აზღვრ
 ელი პირობა
იყო იმისთვის, რომ მას ერთ-ერთ პირველს დაენახა ამერიკის ქალაქების
დეგრადაციის მიზეზშედეგობრივობა და მაშინდელი დისციპლინარული
სააზროვნო კლიშეების გვერდის ავლით გაეან ალიზებინა მდგომარეობ ა.
მან დაინახა, რომ მაშინდელი ქალაქგეგმარების შედეგი იყო ქალაქების
სიცოცხლისგან დაცლა, მოქალაქეთა სოციალ
 ური და პოლიტიკური გაძ
ლიერების შანსების მოსპობა და სხვა ურბანული დაავ ადებები. ამას ის ქა
ლაქზე ანტიურბანულ შეტევას უწოდებდა. ჯეკობსი ინტერესდებოდა ჯურ
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ღმულების სპონტანურ გაჯანსაღებაში ჩართული მექანიზმებით, ქალაქის
ქაოსში არსებული წესრიგით, ურბანული არეალ
 ების არაკანონზომიერი
ეკონომიკური წარმატებებით და ამ დაკვირვებებზე დაყრდ
 ნობით ცვლი
ლებების გზებსაც ეძებდა.
ეს არის კონტექსტი, რომელშიც წინამდებარე წიგნი დაიწ ერა, თუმ
ცა, მისი აქ და ახლა გამოცემა რამდენიმე მიზეზის გამოა მნიშვნ ელოვანი:
პირველ რიგში, წიგნი საშუალ
 ებას გვაძლევს რეტროსპექტულად გავაან ა
ლიზოთ იმ პერიოდ
 ისთვის დამახასიათ
 ებელი ის გლობალური პროცესე
ბი და ტენდენციები, რომლებმაც დღევანდელი მსოფლიოს სურათზე დი
დი გავლენა იქონია. როგორც ზემოთ აღვნ იშნეთ, ამ წიგნის დაწერის დრო
ემთხვევა ახალი გარიგების შედეგად შექმნ ილი კეინზიან ური ეკონომიკის
კულმინაციას და დასასრულის დასაწყისს. მიუხედავად იმისა, რომ მასში
ასახული უკმაყოფილება უმთავრესად ქალაქგეგმარებაზეა ორიენტირე
ბული, ის უფრო ფართოა და მოიც
 ავს ეკონომიკის, სოციალ
 ური პოლიტი
კის და ზოგადად, ამ ეპოქისთვის დამახასიათ
 ებელი ტოტალობის კრიტი
კას.
მარქსისტი გეოგრაფი და ანთროპოლოგი დევიდ ჰარვი თავის ეს
სეში „მოქნილი აკუმულაცია ურბანიზაციით“ აღწერს 1970-იანი წლების
დასაწყისში აშშ- შ ი მომხდარ ფუნდამენტურ ცვლილებებს, როდესაც
„კაპიტალისტურმა სამყარომ, გამოფხიზლებულმა იმ სტაგფლაციის უსი
ცოცხლობისგან, რომელმაც ომისშემდგ
 ომი ბუმი მტკივნეულ დასასრუ
ლამდე მიიყვანა, კაპიტალის დაგროვების გარეგნულად ახალ და განსხვა
ვებულ რეჟიმზე გადასვლ
 ა დაიწყო“. მოკლედ თუ აღვწ ერთ, ეს ცვლილება
კეინზიან ურიდან ნეოლ
 იბერალურ ეკონომიკაზე გადასვლ
 ას გულისხმობ
და, რასაც თან სდევდა ფუნდამენტური ცვლილებები ცხოვრების ყველა
სფეროში, მათ შორის არქიტექტურასა და ქალაქგეგმარებაშიც. ჰარვი
ასევე აღწერს როგორ დააკმაყოფილა ახალმა რეჟიმმა წინა წლებში დაგ
როვილი უკმაყოფილებები ახალი მოთხოვნების შინაარსისგან დაცლით
და კომერციალ
 იზაციით. იგივე შეიძლება ითქვას არქიტექტურისა და ქა
ლაქგეგმარების სფეროში მომხდარ ცვლილებებზეც. მოდერნისტული
სოციალ
 ური ინჟინერიის ტრადიციის რაციონ ალიზებული, აბსტრაქტული
და სტანდარტიზებული დაგეგმარების მიმართ დაგროვილი, ხშირად სა
ფუძვლ
 იან ი პრეტენზიების საპასუხოდ, ინტერესი განვითარდა ინდივიდუ
ალიზმის, სიმბოლიზმის, ისტორიციზმის მიმართულებით, რასაც ახალმა
ეკონომიკურმა რეალ
 ობამაც კარგად აუწყო ფეხი. ამ ახალი ინტერესის ერ
თ-ერთი მანიფესტაცია იყო არქიტექტორების: რობერტ ვენტურის, სტივენ
იზენურის და დენის სკოტ ბრაუნის წიგნი „სწავლა ლას-ვ ეგასიდან“ (1972
წ.), რომელშიც ავტორები არქიტექტურული სიმბოლიზმისკენ, პოპულარუ
ლი გემოვნების გამოხატულებებისკენ მოუწოდებდნ ენ. მოგვიან ებით ეს
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რეაქციული ინტერესი პოსტმოდერნული არქიტექტურის დომინანტურ გა
მოხატულებად იქცა და ისეთი ოდიოზ ური არქიტექტორები წარმოშვა, რო
გორიცაა მაიკლ გრეივსი, ჩარლზ მური და ა.შ.
ჯეინ ჯეკობსი ამ წიგნშ ი ძირეულად აკრიტიკებს მოდერნისტულ ქა
ლაქგეგმარებას და არქიტექტურას, მაგრამ არასოდეს იხრება პოსტმო
დერნისტი თეორეტიკოსების პოზიციებისკენ. პირიქით, ის უკვე აკრიტიკებს
არქიტექტურის და ქალაქგეგმარების (იმ პერიოდში ჯერ კიდევ ჩანასახო
ვან მდგომარეობ აში მყოფი) ინდივიდუალ
 იზმის,  ზედაპირული გამორჩე
ულობის,ლოკალიზმის ტენდენციებს, რაც შემდეგ დომინანტურ პოსტმო
დერნულ მოძრაობ აში გადაიზრდ
 ება. მოდერნისტული ქალაქგეგმარების
მისეული კრიტიკა ორიენტირებულია ისეთი გეგმარებითი მეთოდების შე
მუშავებაზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს ურბანული სოციალ
 ური, ეკონომი
კური და პოლიტიკური ცხოვრების ახალ საფეხურზე აყვანას, რასობრივი
და კლასობრივი სეგრეგაციის აღმოფხვრ
 ას, სიღარიბის დაძლევას, უსაფ
რთხოების ზრდას და ა.შ.
არქიტექტურის ისტორიკოსი ჩარლს ჯენკსი პოსტმოდერნიზმის და
საწყისად ქალაქ სენტ-ლ
 უისში, 1972 წლის მარტში, პრუიტ იგოუს საცხოვ
რებელი პროექტის აფეთქებას მიიჩნევს. პროექტის დანგრევის მიზეზად,
ფედერალური საბინაო სამმართველოს მიერ,  მასში საცხოვრებლად გაუ
საძლისი პირობები დასახელდა. პრუიტ იგოუ ზუსტად ისეთი საბინაო პრო
ექტი იყო, ისეთივე დაავ ადებებით, რასაც ჯეკობსი აღწერს  და აკრიტიკებს
თავის წიგნშ ი, მაგრამ ის აქვე გვთავაზობს ასეთი უბნების რეგენერაციის
კონკრეტულ მეთოდოლოგიურ გეგმას, რომელიც გულისხმობს მათი სივ
რცეების ფუნქციურად და ტიპოლოგიურად გამრავალფეროვნებას, მათში
ქუჩების ფორმირებას, კლასობრივი და რასობრივი სეგრეგაციისგან გან
თავისუფლებას, მოსახლეობ ის არჩევანის საფუძველზე შენარჩუნებას და
ა.შ.
ამ კუთხით წიგნი საშუალ
 ებას გვაძლევს პარალელი გავავლოთ საბ
ჭოთა კავშირის გამოცდილებასთან. საბჭოთა მოდერნისტულმა ქალაქ
გეგმარებამ და არქიტექტურამ სტალინის ეპოქაში, ამერიკისგან და ევ
როპისგან განსხვავებით, ხანგრძ ლ
 ივი წყვეტა განიცადა. მოდერნისტულ
პრინციპებთან ხელმეორ
 ედ დაბრუნება მხოლოდ სტალინის სიკვდ
 ილის
შემდეგ, ხრუშჩოვის პოლიტიკის განხორციელების შედეგად გახდა შე
საძლებელი. ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირში იწყება სტანდარტიზებული
საცხოვრებელი მიკრორაიო
 ნ ების მასობრივი მშენებლობა, მოდერნისტუ
ლი ზონირების სტანდარტების შემოტანა და სხვა გეგმარებითი ტაქტიკების
დანერგვა, რაც თავის მოცემულობაში პროგრესული ნაბიჯი იყო. აღსანიშ
ნავია, რომ საბჭოთა და კაპიტალისტური ქვეყნების ეკონომიკური, პოლი
ტიკური და სოციალ
 ური სისტემების განსხვავებულობის მიუხედავად, მათი
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ქალაქგეგმარების ძირითად პრინციპებს ბევრი საერთო ჰქონდა და ერთი
და იმავე ტრადიციიდ
 ან მომდინარეობდა. საბჭოთა საცხოვრებელი მიკ
რორაიო
 ნ ები, სივრც
 ითი თვალსაზრისით, პოტენციურად მათი ამერიკული
ანალოგების მსგავსი სოციალ
 ური თუ ეკონომიკური პრობლემების მატა
რებელი იყო, თუმცა განსხვავებული ეკონომიკური და პოლიტიკური წეს
რიგის წყალობით, აქ პრობლემები ასეთი სიმწვავით არ წარმოშობილა.
თუმცა ოდნავ მოგვიან ებით, საბჭოთა გეგმარების მიმართ პრეტენზიებმა
მაინც იჩინა თავი.
1970-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა პროფესიულ პერიოდ
 ულ გამო
ცემებში ჩნდება პუბლიკაციები, სადაც საუბარია ასეთი სივრცეების ჰომო
გენურობის, კულტურული სტერილურობის, სტანდარტიზაციის და მათში
ორიენტაციის პრობლემებზე. აქვე ყურადღება ექცევა ძველი ქალაქის ცენ
ტრის სივრც
 ით ფენომენს, მის სოციალ
 ურ მახასიათ
 ებლებს. ამავე დროს
ქვეყნდ
 ება სტატიები, რომლებშიც საუბარია XIX საუკუნის სამოქალაქო
არქიტექტურის ობიექტების კულტურული მემკვიდრეობ ის ძეგლებად აღი
არების აუცილებლობაზე. ჩნდება ინტერესი ტრადიციული არქიტექტურის
მიმართ.    
უკმაყოფილება ხელოვნების სხვა დარგებშიც აისახა. ამის მაგალი
თია ელდარ რიაზ ანოვის ფილმი „ბედის ირონია, ანუ გაამ ოთ“, რომელიც
ეკრანებზე 1975 წელს გამოვიდა. მასში მთავარ გმირს ერთმანეთში ერევა
მოსკოვისა და ლენინგრადის მიკრორაიო
 ნ ებში არსებული, იდენტური მი
სამართის მქონე სტანდარტული ბინები. მსგავსება იმდენად დიდია, რომ
მოსკოვის ბინის გასაღებიც კი – ლენინგრადის ბინას ერგება.  
აშშ- ის მსგავსად, საბჭოთა გეგმარების კრიტიკა ხშირად ლეგიტიმუ
რი უკმაყოფილების ნაწილი იყო და მიზნად მიღწეულის შენარჩუნებას და
გაუმჯობესებას ისახავდა. ამის საერთო გამოხატულებად მოგვიან ებით,
1980-იან წლებში გორბაჩოვის გარდაქმნ ის პოლიტიკა  შეგვიძლია მივიჩ
ნიოთ, მაგრამ ისტორიული თვალსაზრისით, საინტერესოა როგორ განი
ცადა ამ უკმაყოფილებამ რეაქციულ სენტიმენტად ტრანსფორმაცია, რაც
თაობ ების შრომით მიღწეული სიკეთეების ტოტალურად დამანგრეველ
ძალად იქცა. ამის კარგი მაგალითია აშშ- შ ი და საბჭოთა კავშირის სივრც
 ე
ში მომხდარი რადიკალური ცვლილებები.
ამ გარდაქმნ ების შემდეგ დიდი ხანი გავიდა. დღეს უკვე გლობალუ
რი ნეოლ
 იბერალიზმის დამანგრეველი შედეგების საპასუხოდ, ინტელექ
ტუალ
 ურ წრეებში მოდერნისტული დაგეგმარების და არქიტექტურისადმი
ინტერესი გაძლიერდა, რაცხშირად ვლინდება ამ პერიოდ
 ის და მისი სივ
რცითი არტეფაქტების ნოსტალგიური გაფეტიშებით. ამ წიგნის წაკითხვა
მნიშვნ ელოვანია იმ მხრივაც, რომ ის კიდევ ერთხელ გვახსენებს ამ პე
რიოდ
 ის დაგეგმარების ხარვეზებს და გვეხმარება იმის გაცნობიერებაში,
რომ ნებისმიერი პროგრესული მოძრაობ ა, წარსულის შესწავლით, მისი
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რომანტიზაციის გარეშე უნდა ეცადოს სრულიად სხვა, მოცემული ისტორი
ული პირობებისა და სივრც
 ის შესაბამისი პროექტის ფორმირებას.
ისტორიული პარალელების და ზოგადი ტენდენციების გაან ალიზე
ბის გარდა, ეს წიგნი უფრო უნივერსალური ურბანული კანონზომიერებე
ბის გაცნობისა და ჩვენს კონტექსტში მათზე დაკვირვების საშუალ
 ებასაც
გვაძლევს. როგორც თავად წიგნის ავტორიც აღნიშნავს, სხვადასხვა გან
სხვავებების მიუხედავად, დიდი ქალაქის ურბანული კანონზომიერებები
მეტ-ნ აკლები უნივერსალურობით ხასიათდება. შეიძლება ზოგადი თვალ
საზრისით ეს აზრი სადავო იყოს, მაგრამ ჩვენს ისტორიულ ეპოქაში, მაინც
ამის ფიქრის სერიოზ ული საფუძველი გვაქვს. ეს ახალი აზრი არ არის – XX
საუკუნის პირველ ნახევარში სოციოლ
 ოგების გეორგ ზიმელის და ლუის
ვირთის ნაშრომები:  ”მეტროპოლისი და მენტალური ცხოვრება” (1903 წ.)
და „ურბანიზმი, როგორც ცხოვრების წესი“,  ამ კანონზომიერებების დად
გენისა და ანალიზის მცდელობებია.
მოდერნისტული ქალაქგეგმარების კრიტიკას ავტორი ასეთი კანონ
ზომიერებების განხილვაზე დაყრდ
 ნ ობით აგებს. ის ცდილობს აჩვენოს,
რომ იმ დროის დოგმატური ქალაქგეგმარება მათ იგნორირებას ეწეოდ
 ა,
რასაც, თავის მხრივ, კატასტროფული შედეგები მოჰყვ ებოდა. ახალი მიდ
გომების ჩამოყალიბებისას იგი ცდილობს ამ კანონზომიერებების ხაზგას
მას და მათი დადებითი მახასიათ
 ებლების მაქსიმალურ გამოყენებას. მისი
ცენტრალური იდეა ურბანული მრავალფეროვნებაა. ეს არის კომპლ
 ექ
სური და მრავლისმომცვ ელი ცნება, რაშიც სხვა ფაქტორებთან ერთად,
ფუნქციური და სივრც
 ითი მრავალფეროვნებაც იგულისხმება. ავტორი ამ
ტკიცებს, რომ ქალაქის არეალ
 ები მხოლოდ ასეთი მრავალფეროვნების
არსებობის შემთხვევაში ინარჩუნებს ეკონომიკურ და სოციალ
 ურ სიცოცხ
ლისუნარიან ობას.
ჯეკობსისეული პერსპექტივიდან ასეთ კანონზომიერებებზე დაკვირ
ვება ჩვენი ქალაქების მაგალითზეცაა შესაძლებელი. რიგ საბჭოთა თუ
ახალაშენებულ უბნებში შეგვიძლია დავაკვირდეთ მონოფუნქციურობით
გამოწვეულ პრობლემებს; სხვა კუთხით დავინახოთ კულტურული მემკ
ვიდრეობ ის საკითხი, რომელსაც ავტორი წმინდად პრაქტიკულ მოსაზრე
ბებზე აფუძნებს; შევაფასოთ განაშენიან ებისა და მოსახლეობის სხვადასხ
ვა სიმჭიდროვეში და სივრც
 ით კონფიგურაციაშ ი წარმოქმნ ილი ურბანული
რეალ
 ობა; დავაკვირდეთ სხვადასხვა უბნების სოციალ
 ურ შემადგენლო
ბას და მათში წარმართულ სივრც
 ით პრაქტიკებს; გავაან ალიზოთ სხვა
დასხვა უბნების ეკონომიკური ქცევა; ვიპოვოთ საზღვრ
 ების ვაკუუმები და
მათი გამომწვევი მიზეზები; თვალი მივადევნოთ ქალაქის საგზაო მოძრა
ობას – მის თავისებურებებს და მასში ჩართულ სხვადასხვა ფაქტორებს;
დავინახოთ ქალაქის ზრდასთან ერთად, გარკვეულ სოციალურ ჯგუფებ
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ში, მის მიმართ წარმოქმნ ილი უნდობლობა და მათი სუბურბანიზაციისკენ
მიდრეკილება და ა.შ.
ამ და სხვა ურბანულ საკითხებზე დაკვირვებით, მათ მიმართ ად
გილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების მიდგომების ანალიზით,
წიგნშ ი აღწერილი, ამერიკულ ქალაქებში მიმდინარე პროცესების ზოგა
დი კანონზომიერებებისკენ აბსტრაგირებით და აქედან ისევ ჩვენი კონ
ტექსტისთვის დამახასიათ
 ებელ, სპეციფიკურ დეტალებზე ფოკუსირებით,
შესაძლებლობა გვეძლევა საკმაოდ თანმიმდევრული და პრაქტიკულად
გამოსადეგი წარმოდგენა შევიქმნ ათ ჩვენი მეტ-ნ აკლებად დიდი ქალა
ქებისთვის დამახასიათ
 ებელ ზოგიერთ პრობლემასა და მათი გადაჭრის
გზებზე.
ამგვარი ანალიზისთვის უმნიშვნ ელოვანესია ქალაქის, როგორც ფე
ნომენისადმი ჯაკობსისეული მიდგომის გააზრება. ავტორი დიდ ქალაქს
ორგანიზებული სირთულის ამოცანას უწოდებს და წიგნის ბოლო თავში
ამგვარ მიდგომას ქალაქის გაგების ინტელექტუალ
 ური ისტორიის კონ
ტექსტში ათავსებს. ორგანიზებული სირთულის  ამოცანა ისეთი ამოცანაა,
რომლის ამოხსნისთვის საჭიროა მისი სხვადასხვა ცვლადების კომპლ
 ექ
სური ურთიერთმიმართების და ამ ურთიერთმიმართებების წარმმ ართვე
ლი ძალების გამოვლენა და გააზრება. ასეთი ინტერპრ
 ეტაციით ავტორი
ცდილობს ფეხი აუწყოს თანამედროვე მეცნიერებაში მიღებულ ანალიტი
კურ მეთოდებს და გამოიყ ენოს ისინი ქალაქის ანალიზისთვის. იგი გვიჩვე
ნებს ქალაქის, როგორც საზოგადოების სოციოს ივრც
 ითი მდგომარეობ ის
კომპლ
 ექსურ ხასიათს. დიდ ქალაქს ის წარმოაჩ ენს, როგორც სპეციფიკურ
(ისტორიულად განპირობებულ და გარდაუვალ) მდგომარეობ ას, რასაც
ზოგადსაკაცობრიო თვალსაზრისით უამრავი დადებითი მახასიათ
 ებელი
აქვს. ავტორი თავის მიდგომებში ცდილობს ამ სირთულის გაგებას, მას
თან მუშაობ ას და არა გამარტივებას, რასაც მისივე თქმით თავისი თანად
როული ქალაქგეგმარება ცდილობდა.
მისეულ მიდგომაში უმნიშვნ ელოვანესია ქალაქის, როგორც პრო
ცესის გააზრება. ასეთი ხედვა სრულიად ცვლის ქალაქის განჭვრ
 ეტის
დამკვიდრებულ პერსპექტივებს, სადაც ის წარმოგვიდგება, როგორც სტა
ტიკური, დასრულებული პროექტი. ქალაქის დასრულებულ პროექტად
წარმოდგენა დამახასიათ
 ებელი იყო მოდერნისტული უტოპიური ტრადი
ციისთვის. დევიდ ჰარვი აკრიტიკებს მოდერნისტული უტოპიან იზმის ამ
ტრადიციას და გვთავაზობს პროცესის უტოპიის კონცეფციას, სადაც არ
არსებობს დასრულებული პროექტი და თავად პროცესი ქმნის უტოპიას.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯეინ ჯეკობსი უარყოფს უტოპიან ურ ტრადიციას,
როგორც რეპრესიულს, პატრიარქალურს და ავტოკრატიულს, შეიძლება
ითქვას, რომ მისი პროექტი პროცესის უტოპიის კონცეფციასთან ახლოს
დგას და უტოპიის ადმი მისი უნდობლობა ცენტრალიზებულად მართული,
17

სოციალ
 ური ინჟინერიის მიმართ იმდრ
 ოინდელი სკეპტიციზმის გამოძახი
ლია.
ასეთ მიდგომებზე დაფუძნებით ავტორი ესთეტიკური მსჯელობის
მნიშვნ ელოვან მიმართულებასაც გვთავაზობს. ის ცდილობს ქალაქის
„ქაოსში“, რაც მოდერნისტი დამგეგმარებლებისთვის ერთმნ იშვნ ელოვ
ნად უარყოფით მდგომარეობ ას წარმოადგენდა, ახალი ესთეტიკური ღი
რებულებების აღმოჩენას. მისი ესთეტიკური მსჯელობა სცილდება კონკ
რეტული ურბანული ობიექტებისა თუ კომპლ
 ექსების წმინდა ფორმალურ,
ვიწროდ დისციპლინარულ შეფასებას და ორიენტირებულია შინაარსობ
რივ მახასიათ
 ებლებზე, რაშიც მოია ზრება ფუნქციური, ეკონომიკური თუ
სოციალ
 ური ფაქტორები. მოკლედ რომ ვთქვათ, მისი ესთეტიკური მსჯე
ლობა იმ ახალი პოლიტიკური პროექტის გაგრძ ელებაა, რისი ინტელექტუ
ალური ნაწილია თავადაცაა.
რთულია ჯეინ ჯეკობსის პოზიციების პოლიტიკური მიკუთვნ ებულო
ბის ზუსტი კატეგორიზაცია. ის არასოდეს ყოფილა რომელიმე პოლიტი
კური პარტიის წევრი. ერთ-ერთი ბიოგრაფი მას საღი აზრის გენიოსს და
სკეპტიკურ ემპირიცისტს უწოდებდა, რომელზეც ვერც ერთი იდეა ბორო
ტად ვერ ისარგებლებდა. შეიძლება თავად წიგნის ავტორს არ სურდა
რომელიმე პოლიტიკურ იდეოლოგიასთან ასოცირება, მაგრამ მისი იდე
ებიდან, უდავოდ, შესაძლებელია გარკვეული პოლიტიკური და ინტელექ
ტუალ
 ური პოზიციების წაკითხვა.
მკვეთრად გამოხატული პოზიციების არქონის გამო, მისი ნაშრომი
დღესაც საკმაოდ წინააღმდ
 ეგობრივად აღიქმება. მაგალითად, ამერი
კელი რესპუბლიკელები მას თავიანთ მოკავშირედ მიიჩნევენ და ანტი
დამგეგმარებელს უწოდებენ, თუმცა ეს აზრი უსაფუძვლ
 ოა. ის ეწინააღმ
დეგებოდა იმ პერიოდ
 ის დაგეგმარების კონკრეტულ ტრადიციას, მაგრამ
არსად უარყოფდა ზოგადად დაგეგმვ ისა და დაგეგმარების მნიშვნ ელო
ბას. ამ წიგნის მთელი მეოთხე თავი ახალი გეგმარებითი მიდგომების შე
მუშავების მცდელობას ეთმობა. ამას გარდა, ამ და სხვა წიგნებში, სხვადას
ხვა ადგილას ავტორი აშკარად გამოხატავს მემარცხენე დემოკრატიულ
ღირებულებებს. ის დიდ მნიშვნ ელობას ანიჭებს სათემო მოძრაობ ას და
გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეების ჩართულობას, საუბრობს
პროფკავშირული მოძრაობ ის ეფექტურობაზე, სენსიტიურია რასობრივი
და კლასობრივი საკითხების მიმართ. მართალია ის არ არის ანტიკაპიტა
ლისტი, მაგრამ ეწინააღმდ
 ეგება მონოპოლიურ, საზოგადოებრივი დღის
წესრიგის წარმმ ართველ ბიზნესს და თავისი ახალი გეგმარებითი მიდგო
მებით, ცდილობს მისი პოტენციალ
 ი საზოგადოებრივ ინტერესს დაუქვემ
დებაროს.
1960-იან წლებამდე, ახალი გარიგების პოლიტიკა აკადემიურ წრე
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ებში კარგი რეპუტაციით სარგებლობდა. 1960-იან წლებში ახალმა მემარ
ცხენეობ ამ მისი კრიტიკა დაიწყო და აჩვენა, რომ ის კაპიტალიზმის შესა
ნარჩუნებლად საუკეთესო ინსტრუმენტი იყო. ახალი მემარცხენეები მხარს
უჭერდნ ენ თანამონაწილეობ ით დემოკრატიას და შესაბამისად, უარყოფ
დნენ დიდი ქალაქებისთვის დამახასიათ
 ებელ ავტოკრატიულ და ბიუროკ
რატიულ პოლიტიკას. ჯეკობსზე ვერ ვიტყვით, რომ ახალი მემარცხენეობ ის
ნაწილია, მაგრამ მათი უკმაყოფილების დიდ ნაწილს აშკარად იზიარ
 ებს.
პოლიტიკური მიკუთვნ ებულობის უარყოფით, წიგნის ავტორი წაა
გავს მის თანამედროვეს, სათემო ორგანიზატორ სოლ ალინსკის, რომე
ლიც ასევე არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილა, თუმცა ჰქონდა გამოკვე
თილი პრინციპები, რომლებიც უქონელთა და უუფლებოთა გაძლიერებას
გულისხმობდა. ორივე მათგანმა მთელი თავიანთი აქტივისტური ენერგია
სათემო მოძრაობ აში კონკრეტული მიზნების მიღწევას დაუთმო, თუმცა
ზუსტად ეს შეიძლება იყოს მათი მთავარი სისუსტე.  მარქსისტი სოციოლ
 ო
გი მანუელ კასტელსი თავის წიგნშ ი „ურბანული საკითხი“ (1977 წ.) ამ პე
რიოდ
 ის სათემო მოძრაობ ების მთავარ პრობლემად პარტიკულარიზმს
ასახელებს. მისი თქმით, ამ მოძრაობ ებმა ვერ შეძლეს მათი ვიწრო ინ
ტერესების მიღმა ფართო პოლიტიკური და იდეოლ
 ოგიური კონტურების
დანახვა და საერთო პოლიტიკური ფრონტის ფორმირება. ჩვენი აზრით,
ამასთან მჭიდრო კავშირშია ჯეკობსის სისუსტეც – სათანადო სიღრმ ით შე
აფასოს კაპიტალისტური ურბანიზაციის ლოგიკა. წიგნის სხვადასხვა თავში
იგი აღწერს კაპიტალისტური ურბანიზაციისთვის დამახასიათ
 ებელ კატაკ
ლიზმურობას, მაგრამ ამ მდგომარეობ ას მიაწ ერს ისეთ აბსტრაქტულ კატე
გორიებს, როგორიცაა: საზოგადოების ნება, ინტელექტუალ
 ური ტრადიცია
და ა.შ.  
აქ შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ ბოლო დროს საქართველოში
გაჩენილ მოძრაობ ებთან, რომლებიც მიზნად ისტორიული მემკვიდრეო
ბის, ეკოლოგიური გარემოს, საჯარო სივრც
 ისა თუ სხვა სიკეთეების დაც
ვას ისახავს. ასეთ მოძრაობ ებს, ამერიკული სათემო მოძრაობ ების მსგავ
სად, ახასიათ
 ებს პარტიკულარიზმი და საკითხების ზოგადპოლიტიკური
არტიკულაციის მიუღებლობა, რაც, როგორც გამოცდილებაც გვაჩვენებს,
რეაქციული დამოკიდებულებაა.
თუ მაინც შევეცდებით ამ წიგნის პოლიტიკური პოზიციონ ირების კა
ტეგორიზაციას, ალბათ, ყველაზე უპრიან ი იქნება მას გვიან-მ ოდერნისტუ
ლი ქალაქგეგმარების მემარცხენე ლიბერტარიან ული, რეფორმისტული
კრიტიკა ვუწოდოთ, მაგრამ ეს განსაზღვრ
 ებაც შეზღუდული იქნება, რად
გან გასათვალისწინებელია სხვადასხვა სპეციფიკური დეტალებიც.
როგორც არ უნდა იყოს, წინამდებარე წიგნშ ი მოცემულია მნიშვ
ნელოვანი ინფორმაცია დიდი ქალაქების ფუნქციონ ირების, მათი სა
სიცოცხლო ენერგიებისა და ავადმყ ოფობების წყაროების შესახებ. ეს
19

ინფორმაცია, გადამუშავების და გამდიდრების შემთხვევაში, შეიძლება
კონკრეტული პრაქტიკული მიზნებით იქნას გამოყენებული დღევანდელ
კონტექსტში. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს რეალ
 ობას, სადაც
სხვადასხვა ლოკალური თუ გლობალური მიზეზების გამო, რადიკალური
პროგრესული ცვლილება შორეულ პერსპექტივად მოჩანს, ქვეყანაში არ
სებული ურბანული პრობლემების მოსაგვარებლად, ამ წიგნმ ა შეიძლება
შეუფასებელი სამსახური გაუწიოს ზომიერ მემარცხენე ძალას რიგ ურბა
ნულ საკითხებში.
       ლევან ასაბაშვილი
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ამერიკის დიდი
ქალაქების
სიკვდილი და სიცოცხლე

ჯეინ ჯეკობსი
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ეს წიგნი ეძღვნება ქალაქ ნიუ-იორკს,
სადაც ბედის საძებნელად ჩამოვედი
და ვიპოვე კიდეც ის, ბობის, ჯიმის,
ნედისა და მერის სახით.
შესაბამისად, ეს წიგნი მათაც ეძღვნება.
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ილუსტრაციები
სცენები, რომლებიც ამ წიგნს ასურათებს, ჩვენ გარშემოა. ილუსტრაციე
ბისთვის, გთხოვთ, კარგად დააკვირდეთ რეალ
 ურ ქალაქებს; ასევე შეიძ
ლება მოუსმინოთ მათ თვალის დევნებისას, შეყოვნდ
 ეთ და დაფიქრდ
 ეთ
იმის შესახებ, რასაც ხედავთ.
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1

შესავალი
ეს წიგნი თავს ესხმის ქალაქგეგმარებისა და რეკონსტრუქციის თა
ნამედროვე ტენდენციას. თუმცა, უმეტესწილად, ის წარმოადგენს მცდე
ლობას, წარმოგიდგინოთ ქალაქის დაგეგმარებისა და რეკონსტრუქციის
ახალი პრინციპები, რომლებიც განსხვავდება, და მეტიც, უპირისპირდება
იმას, რასაც არქიტექტურულ სკოლებსა თუ სხვადასხვა სახის პოპულარულ
ჟურნალებში გვასწავლიან. ჩემი კრიტიკა გვერდს უვლის ყოველგვარ  სო
ფიზმებს რეკონსტრუქციის მეთოდებზე და არც დიზაინ ის მოდურ ტენდენ
ციებზე წვრილმანდება. მისი სამიზნე ის პრინციპები და მისწრაფებებია,
რომლებმაც თანამედროვე, დოგმატური ქალაქგეგმარება განასხეულეს.
განსხვავებული პრინციპების წინა პლანზე წამოწევით, შევეცდები,
ძირითადად, საყოველთაო, ჩვეულებრივ საგნებზე ვისაუბრო: მაგალი
თად იმაზე, როგორი ქუჩებია უსაფრთ
 ხო და როგორი – არა; რატომ არის
ქალაქის ზოგიერთი პარკი თვალწარმტ
 აცი, სხვები კი სიკვდ
 ილისა და სი
ცარიელის კერად ქცეულა; რატომ რჩება ზოგიერთი ჯურღმ ული  ჯურღმ უ
ლად, მაშინ როცა სხვები რეგენერაციას ახერხებენ, ფინანსურ და ოფიცია
ლურ ინტერესებთან დაპირისპირებულობის პირობებშიც კი; რა აიძულებს
ქალაქების საქმიან ცენტრებს ადგილმონაცვლ
 ეობ ას; რას წარმოადგენს
(თუკი საერთოდ შეგვიძლია ამაზე საუბარი) დიდი ქალაქის სამეზობლო
და რა მნიშვნ ელობა აქვს მას. მოკლედ, ვისაუბრებ თუ როგორ ფუნქციო
ნირებს ქალაქი რეალ
 ურ ცხოვრებაში, რამდენადაც ეს ერთადერთი გზა
ა, შევისწავლოთ თუ რა გეგმარებითი პრინციპები და სარეკონსტრუქციო
პრაქტიკებია საჭირო ქალაქის სოციალ
 ური და ეკონომიკური სიცოცხლი
სუნარიან ობის წასახალისებლად და რა პრინციპები და პრაქტიკები აფერ
ხებს ამ ატრიბუტთა გამართულ ფუნქციონ ირებას.
საუბედუროდ, არსებობს მითი, რომლის მიხედვითაც, თუკი საკმარი
სი ფული გვექნება – როგორც წესი, სასურველი რაოდ
 ენობა  ას მილიარდ
დოლარს აღწევს, ათ წელიწადში ყველა ჯურღმ ულს გავწმენდთ; შევაჩე
რებთ ხრწნას ქალაქის უზარმაზარ, უსიცოცხლო სარტყლებში, რომლე
ბიც გუშინდელ და გუშინწინდელ სუბურბიას წარმოადგენს; ერთ ადგილას
განვამტკიცებთ გადასახადების მორჩილად გადამხდელ საშუალ
 ო კლასს
და, ალბათ, საგზაო მოძრაობ ის პრობლემებსაც ბოლოს მოვუღებთ.
მაგრამ, თვალი გადავავლოთ, რა ავაშენეთ პირველი მილიარდე
ბით: დაბალშემოსავლიანთათვის განკუთვნ ილი საცხოვრებელი პროექ
ტები, რომლებიც ჯურღმ ულების ჩამნაცვლ
 ებელი სივრც
 ეების ნაცვლ
 ად
კრიმინალის, ვანდალიზმისა და ზოგადი სოციალ
 ური უიმედობის კერებად
იქცა; საშუალ
 ო შემოსავლიანთათვის განკუთვნ ილი საბინაო პროექტები
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– სიჩლუნგისა და ერთფეროვნების კერები, რომლებიც მთლიან ად იზო
ლირებულია ქალაქის სასიცოცხლო ენერგიისგან; მდიდრული საბინაო
პროექტები, რომლებიც თავიანთი უშინაარსობის დამალვას უხეში ვულ
გარულობით ცდილობს; კულტურის ცენტრები, სადაც კარგი წიგნის მაღა
ზიის პოვნაც კი შეუძლებელია; საზოგადოებრივი ცენტრები, რომლებსაც
ყველა გვერდს უვლის, უსაქმურების გარდა, რომელთაც, თავის მხრივ,
სახეტიალ
 ოდ ნაკლები არჩევანი აქვთ, ვიდრე სხვებს; კომერციული ცენ
ტრები  – გარეუბნის სტანდარტიზებული სავაჭრო ცენტრების უსიცოცხლო
იმიტაციები; სასეირნო ხეივნები, რომლებიც არსაიდ
 ან არსაით მიემართე
ბა და არც მოსეირნეები ჰყავს; გზატკეცილები, რომლებიც შიგნავს დიდ
ქალაქებს. ეს არ არის ქალაქების რეკონსტრუქცია. ეს ქალაქების  გამო
ფიტვაა.
ზედაპირს მიღმა ჩანს, რომ ეს მიღწევები იმაზე ნაკლებს ამტკიცებს,
ვიდრე მათზე გაცემული ავანსები. ისინი იმაზე იშვიათ
 ად აუმჯობესებს მათ
გარშემო არსებულ ქალაქის სივრც
 ეებს, ვიდრე ეს თეორ
 იაშ ია გაწერილი.
ეს ამპუტირებული სივრც
 ეები კი, მწვავე და მზარდ განგრენას ავითარებს.
დაგეგმარების ასეთი მეთოდით ხალხის დაბინავება იწვევს მოსახლეო
ბის შემოსავლის მიხედვით დახარისხებას და ყოველი ასეთი დახარის
ხებული მოსახლეობ ის ჯგუფი, ქალაქის წინააღმდ
 ეგ მიმართული მზარდი
ეჭვითა და დაძაბულობით განაგრძ ობს ცხოვრებას. როცა ორი ან მეტი
ასეთი მტრული კუნძული უპირისპირდება ერთმანეთს, შედეგად ვიღებთ
„დაბალანსებულ სამეზობლოს“. მონოპოლისტური სავაჭრო ცენტრები და
კულტურული სივრც
 ეები , ვაჭრობისა და თავად კულტურისგან  დისტანცი
რებით, ემალება ქალაქის ინტიმურ ყოველდღიურობას.
იმისთვის, რომ ეს „ოცნებები“ ახდეს, დამგეგმარებელთა მიერ გათ
ვალულ ადამიანებს აიძულებენ, ართმევენ და ძარცვ ავენ, თითქოს რაღაც
დამპყრობელი ძალის მსხვერპლ
 ნ ი იყვნ ენ. ათასობით მცირე ბიზნესი ნად
გურდება, მათ საკუთრებებს ანგრევენ ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე.
სამეზობლო თემები იქსაქსებიან და თითქოს ქარში უჩინარდებიან ცინიზ
მით, აღშფ
 ოთებითა და სასოწარკვეთით სავსენი. საკუთარი თვალებით
უნდა ნახო და მოისმინო, ეს რომ დაიჯ ერო. მღვდლების ჯგუფმა, რომე
ლიც შოკირებული იყო ჩიკაგოს დაგეგმარებისა და რეკონსტრუქციების
შედეგებით, იკითხა,  წინასწარმეტყველებდა თუ არა იობი ჩიკაგოზე, როცა
წერდა:
„აქ არიან ადამიანები, რომლებიც  არღვევენ თავიანთი მეზობლის
საზღვარს… ხელს კრავენ ღატაკს, შეთქმულებას უწყობენ უმეგობ
როდ დარჩენილს...
მოიმკიან კალოს, რომელიც მათი არ არის, დაკრეფენ ყურძენს,
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რომელიც მფლობელს უკანონოდ წაართვეს...
ღრიალი ისმის ქალაქის ქუჩებიდან, სადაც დაჭრილები წვანან და
კვნესიან…“
თუ ეს ასეა, მაშინ იგი იმავეს წინასწარმეტყველებდა ნიუ-იორკზე, ფი
ლადელფიაზ ე, ბოსტონზე, ვაშინგტონზე, სენტ-ლ
 უისზე, სან-ფ
 რანცისკოსა
და რიგ სხვა ქალაქზეც. თანამედროვე დაგეგმარების ეკონომიკური გან
მარტება თაღლითობაა. ქალაქის რეკონსტრუქციის ეკონომიკა ეყრდ
 ნ ობა
არა მარტო კარგად გათვლ
 ილ სახელმწ იფო სუბსიდიების ინვესტირებას,
როგორც ამას ურბანული განახლების თეორ
 ია გვასწავლის, არამედ ფარ
თომასშტ
 აბიან, იძულებით სუბსიდიებს უმწეო ადგილობრივების მხრიდან.  
ასეთ ადგილებში „ინვესტიციების“ დაგროვებაზე მიწერილი გაზრდ
 ილი სა
გადასახადო შემოსავლები მხოლოდ მირაჟია, დასანანი ჟესტი, მიმართუ
ლი საჯარო ფონდის მზარდი საჭიროების წინააღმდ
 ეგ, რომლის მიზანიც
დაქსაქსულობისა და არასტაბილურობის წინააღმდ
 ეგ ბრძოლა იქნებო
და, ქალაქებში მიმდინარე ძლიერი რყევებისგან რომ გამომდინარეობს.
დაგეგმილი რეკონსტრუქციის საშუალ
 ებები ისეთივე სავალალოა, რო
გორც მისი მიზნები.
ამასობაში, ქალაქგეგმარების ხელოვნება და მეცნიერება სრულიად
უუნაროა შეაჩ ეროს ხრწნა (და უსულობა, რომელიც წინ უსწრებს ხრწნას)
უფრო და უფრო მეტად მზარდ არეალ
 ებში. ამგვარი დეგრადაციის შეჩე
რება ვერც დაგეგმარების ჩარევითაა შესაძლებელი.  ნაკლებად მნიშვნ ე
ლოვანია, რამდენად გამოყენებულია ის. მაგალითად ავიღოთ მორნინ
გსაიდ-ჰ ეითსის არეალ
 ი ნიუ-იორკში: დაგეგმარების თეორ
 იის თანახმად,
აქ პრობლემები საერთოდ არ უნდა იყოს, რადგან აქ არის პარკები, კამ
პუსები, სათამაშო მოედნები და სხვა ღია სივრც
 ეები, კარგი გამწვანება.
ის შემაღლებულ ადგილზეა, სასიამ ოვნო მდებარეობ ითა და ბრწყინვალე
ხედით მდინარეზე. იგი ცნობილი საგანმანათლებლო ცენტრია, შესანიშ
ნავი საგანმანათლებლო დაწესებულებებით: კოლუმბიის უნივერსიტეტი,
სასულიერო სემინარია, ჯულიარდის მუსიკის სკოლა და გამორჩეულად
რესპექტაბელური რამდენიმე სხვა დაწესებულება. უბანი ასეთივე კარ
გი საავ ადმყ ოფოებითა და ეკლესიებითაც იწონებს თავს. აქ ინდუსტრია
არ არის. ქუჩები ზონირებულია „შეუთავსებელი გამოყენების“  პრინციპის1
მიხედვით, სადაც განლაგებულია საშუალ
 ო და მაღალი კლასის სოლი
დურად ნაშენი აპარტამენტები. მიუხედავად ამისა, 1950-იანი წლების და
საწყისში მორნინგსაიდ-ჰ ეითსი ისე სწრაფად გაღატაკდა, ისეთ პირქუშ
1   ზონირების პრინციპი, რომლის მიხედვით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე გარკვეული
ფუნქციების, მაგალითად, საცხოვრებლის და ინდუსტრიის ერთად მოთავსება დაუშვებელია.
(რედ. შენ.)
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ჯურღმ ულად იქცა, რომ ადამიან ები ქუჩებში გამოსვლ
 ას ვერ ბედავდნ ენ.
ასეთმა მდგომარეობ ამ ინსტიტუციებიც დააყ ენა კრიზისის წინაშე. მათ კი,
ქალაქის მთავრობის დამგეგმარებელთა  დახმარებით ,   გამოიყ ენეს კი
დევ უფრო მეტი თეორ
 ია, უბანს გამოაც
 ალეს ყველაზე გაღარიბებული
სივრც
 ე და მის ადგილას  საშუალ
 ო კლასისთვის განკუთვნ ილი კოოპ ერა
ტიული პროექტი ააშენეს, სადაც სავაჭრო ცენტრი და საჯარო საცხოვრე
ბელი გაერთიანდა. ახალი პროექტის სივრც
 ე გაჯერებული იყო ჰაერით,
სინათლით, მზის შუქით, გამწვანებით  და წარმოჩნდ
 ა, როგორც ქალაქის
გადარჩენის დიად
 ი მაგალითი.
მას შემდეგ მორნინგსაიდ-ჰ ეითსის მდგომარეობ ა კიდევ უფრო
სწრაფად უარესდებოდა.
ეს არ არის უსაფუძვლ
 ო ან უმნიშვნ ელო მაგალითი. ერთიმეორ
 ის
მიყოლებით, ქალაქების ზუსტად ის არეალ
 ები იფიტება, სადაც დაგეგმა
რების თეორ
 იის მიხედვით ეს არ უნდა ხდებოდეს.  შეუმჩნ ეველია, მაგრამ
ასევე მნიშვნ ელოვანი, რომ ერთიმეორ
 ის მიყოლებით, ქალაქების ის არე
ალები აცხადებენ გამოფიტვაზე უარს, სადაც დაგეგმარების თეორ
 იის მი
ხედვით, ასე არ უნდა იყოს.
ქალაქები, ქალაქმშ ენებლობაში ცდისა და შეცდომის, წარმატებისა
და მარცხის ვეება ლაბორატორიებია.   ეს ის ლაბორატორიებია, სადაც
ქალაქგეგმარება უნდა შეისწავლებოდეს, ფორმას აძლევდეს და გამუდ
მებით ამოწმებდეს თავის თეორ
 იებს. ამის საპირისპიროდ, ამ დისციპლი
ნის (თუკი შეიძლება ასე ეწოდოს) პრაქტიკოსებმა და მასწავლებლებმა
სრულიად დაივ იწყეს რეალ
 ურ ცხოვრებაში მარცხისა და წარმატების შეს
წავლა, სრულებით არ ინტერესდებიან მოულოდნელი წარმატების მიზეზე
ბით. მათი საქმიან ობა ქალაქების, გარეუბნების, ტუბერკულოზის სანატო
რიუმების, ბაზრობების, წარმოსახვითი ოცნების ქალაქების გარეგნობისა
და ქცევისგან ნაწარმოები პრინციპებით იმართება. იმართება ნებისმიერი
რამით, თავად ქალაქების გარდა.
სულაც არ იქნება გასაკვირი, თუკი აღმოჩნდ
 ება, რომ ქალაქთა აღდ
გენილი ნაწილები და დაუსრულებელი ახალი მშენებლობები, რომლებიც
ქალაქის საზღვრებს ცდება, თავად ქალაქსა და ქალაქგარე სოფლებსაც
მონოტონურ, ერთმანეთში შეზელილ მასად გარდაქმნ ის.  პირველ, მეო
რე, მესამე და მეოთხე რიგში, ეს მომდინარეობს ერთი და იმავე ინტელექ
ტუალ
 ური მიდგომიდან, სადაც დიდი ქალაქების ღირსებები, საჭიროებები
და უპირატესობები მთლიან ად აღრეულია სხვა, ინერტული ტიპის დასახ
ლებების ღირსებებთან, საჭიროებებთან და უპირატესობებთან.
არაფერია ეკონომიკურად და სოციალ
 ურად გარდაუვალი არც ძვე
ლი ქალაქების ხრწნაში და არც ახლად დაშტამპულ არაურბანული ურ
ბანიზაციის დეკადანსში. პირიქით, საუკუნის მეოთხედის განმავლობაში
ჩვენი ეკონომიკისა და საზოგადოების არც ერთი სხვა ასპექტი არ გამოყე
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ნებულა ისე გამიზნულად იმ შედეგებისთვის, რომელსაც ახლა ვიმკით. გა
მაოგნებლად ძლიერი სამთავრობო სტიმულები და ფინანსური ინიციატ
 ი
ვები გახდა საჭირო ამ მასშტ
 აბის მონოტონურობის, სტერილურობისა და
ვულგარულობის მისაღწევად. ექსპერტთა ქადაგებებისა და მოწოდებების
ათწლეულებმა, ჩვენც და ჩვენი კანონმდ
 ებლებიც დაგვარწმუნა,  რომ ასე
თი რამ კარგია ჩვენთვის, თუკი, რა თქმა უნდა, ბალახის საფარით შევალა
მაზებთ.
ავტომობილებს ხშირად მიიჩნევა  ქალაქის სიავ ეების, ქალაქგეგმა
რების იმედგაცრუებების და ზედაპირულობის მიზეზად. მაგრამ მათი გა
მანადგურებელი ძალა ნაკლებადაა ამ უბედურებების მიზეზი. საქმე ჩვენს
სიმპტ
 ომატურ არაკომპეტენტურობაშია: უეჭველია, დამგეგმარებლები, იმ
მეგზევეების ჩათვლ
 ით, რომელთაც უამრავი ფული და განუსაზღვრ
 ელი
ძალაუფლება აქვთ, ვერ ართმევენ თავს ერთმანეთს შეუთანხმონ ავტო
მობილები და ქალაქები. მათ არ იციან რა მოუხერხონ მანქანებს ქალაქში,
იმიტომ რომ წარმოდგენაც არ აქვთ როგორ დაგეგმონ სიცოცხლისუნარი
ანი ქალაქი, ავტომობილებით იქნება ეს თუ მათ გარეშე.
ავტომობილების პრიმიტიული საჭიროებები, ქალაქების კომპლ
 ექ
სურ საჭიროებებთან შედარებით, მარტივადაა გაგებული და დაკმაყოფი
ლებული. დამგეგმარებელთა და დიზაინ ერთა  მზარდი სეგმენტი მივიდა
იმ დასკვნ ამდე, რომ თუ ისინი შეძლებენ მოაგვარონ სატრანსპორტო
პრობლემა, ამით შეძლებენ ქალაქების ძირითადი პრობლემის გადაჭრას.
არადა, ქალაქებს ბევრად რთული ეკონომიკური და სოციალ
 ური საჭირო
ებები და საზრუნავი გააჩნია. როგორ შეგიძლია განსაზღვრო სატრანს
პორტო სქემა ისე, რომ არ იცოდე, როგორ მუშაობს თვითონ ქალაქი და
კიდევ რა ესაჭიროება მის ქუჩებს? არ შეგიძლია.

შეიძლება ისეთი უპასუხისმგ
 ებლოები გავხდით, რომ აღარ გვაინ
ტერესებს როგორ მუშაობ ენ საგნები, ჩვენ უფრო მათი ადვილად მოსა
ხელთებელი, სწრაფი, გარეგანი შთაბეჭდილებები გვხიბლავს. თუ ეს ასეა,
მაშინ ქალაქზე ან საზოგადოების სხვა ნაწილებზე დამყარებული იმედები
საბოლოოდ უნდა გაგვიცრუვდეს. მაგრამ, ვფიქრობ, ასე არ არის საქმე.
განსაკუთრებით ქალაქგეგმარებასთან დაკავშირებით: ადვილი შე
სამჩნ ევია, რომ ადამიან ების დიდ ნაწილს გულწრფ
 ელად აღელვებს შე
ნება და განახლება. კორუფციას ა და „მეზობლის ვენახის“ მიმართ შურს თუ
არ ჩავთვლ
 ით, ჩვენი მიზნები, რომლებიც, როგორც წესი, შემდეგ იფანტე
ბა, სამაგალითოა. დამგეგმარებლები, ქალაქის დიზაინ ის არქიტექტორე
ბი და ისინი, ვინც მათ აზრს იზიარ
 ებენ, სულაც არ იქცევიან განზრ
 ახ ქედ
მაღლურად საგნების რეალ
 ურად შეცნობის მნიშვნ ელოვნების მიმართ.
პირიქით, მათ სწავლის რთული და მტკივნეული გზა განვლ
 ეს იმისთვის,
რომ შეესწავლათ რას მიიჩნევდნ ენ თანამედროვე ორთოდოქსი დამგეგ
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მარებლები, ეს ბრძენი წმინდანები, მუშა მექანიზმად, თუ როგორ უნდა
მუშაობდეს ქალაქი და რა უნდა იყოს კარგი ადამიან ებისა და ბიზნესისთ
ვის. და ამას ისე გულმოდგინედ სჩადიან, რომ როცა რეალ
 ობა საწინააღ
მდეგოს ამტკიცებს და მათ ძვირად შეძენილ ცოდნას საფუძველს ურყევს,
უწევთ თავად რეალ
 ობა მოიც
 ილონ თავიდან.
დამგეგმარებელთა დოგმატური რეაქციების ნათელსაყოფად იმ შემ
თხვევის მოხმობაც კმარა, რომელსაც ადგილი ბოსტონში, ნორს-ენდის2
რაიო
 ნში ჰქონდა. ეს დაძველებული, მეორ
 ეხარისხოვანი სივრც
 ე, რომე
ლიც საპორტო სანაპიროს მძიმე ინდუსტრიას ერწყმის, საყოველთაოდ
 აა
ცნობილია, როგორც ბოსტონის ყველაზე უარესი ჯურღმ ული და სამოქა
ლაქო სირცხვილი. ის ხორცს ასხამს ყველა იმ ატრიბუტს, რომელსაც გა
ნათლებული ხალხი ბოროტებას არქმევს, რადგან აქამდე უამრავ ბრძენს
უთქვამს, რომ ეს ბოროტებაა. ყველაზე უარესი ისაა, რომ ნორს-ენდი, გარ
და იმისა, რომ ინდუსტრიაშ ია ჩაშენებული, ერთმანეთში შეზელილი სხვა
დასხვა სახის კომერციით
 ა და საცხოვრებლითაა გაჯერებული. მთელს
ბოსტონში, და შესაძლოა ამერიკის მასშტ
 აბითაც, აქ საცხოვრებლად გა
მოყენებულ მიწაზე საცხოვრებელი ბინების ყველაზე მაღალი კონცენტ
რაციაა . პარკებს იშვიათ
 ად თუ შეხვდ
 ებით. ბავშვ ები ქუჩებში თამაშობენ.
დიდი ან თუნდაც საშუალ
 ო ზომის კვარტლების ნაცვლ
 ად, აქ პატარა კვარ
ტლებია. დაგეგმარების ჟარგონზე იგი „ცუდადაა დასერილი უსარგებლო
ქუჩებით“. შენობები აქ ძველია. ყველაფერი, რაც შეიძლება წარმოვიდგი
ნოთ, არასწორადაა გაკეთებული. დოგმატური დაგეგმარების ლექსიკონს
თუ გამოვიყენებთ, იგი   სამგანზომილებიან ი ტექსტია „მეგაპოლისისა“,
რომელიც სიცოცხლის ბოლო დღეებს ითვლ
 ის. ამგვარად, ნორს-ენდი
ჰარვარდისა და მ.ტ.უ-ს3 არქიტექტურისა და ქალაქგეგმარების სტუდენ
ტებისთვის პერიოდ
 ული პრაქტიკის სივრც
 ეა, რომელსაც, თავიანთი მას
წავლებლების დავალებით, ქაღალდზ ე შესრულებულ სავარჯიშოებში
გარდაქმნ იან მასივებად (superblock) და პარკ-პ რ
 ომენადებად, დევნიან
შეუთავსებელ ფუნქციებს, ახდენენ მის ტრანსფორმაციას წესრიგისა და
არისტოკრატიული დახვეწილობის იდეალ
 ად.
	  ოცი წლის წინ, როცა ეს ადგილი პირველად ვნახე, მისი ბინებად
გადაკეთებული შენობები, განსხვავებული სიდიდისა და ტიპის თაუნჰა
უსები და ოთხ ან ხუთ სართულიან ი შემოსავლიან ი საერთო საცხოვრებ
ლები (tenements), რომლებიც ჯერ ირლანდიელი, შემდეგ აღმოსავლეთ
ევროპელი და ბოლოს სიცილიელი მიგრანტების დასაბინავებლად ააშე
ნეს, ხალხით იყო გადავსებული. შთაბეჭდილება დამრჩ ა, რომ ვუყურებდი
უბანს, რომელმაც ძლიერი ფიზიკური ტრავმა მიიღ
 ო, თითქოს სცემესო,
და ახლა სასოწარკვეთასა და სიღატაკეში იხრჩ ობოდა.
2  გთხოვთ დაიმ ახსოვროთ ნორს-ენდი.  წიგნშ ი ამ საკითხს ხშირად დავუბრუნდები (ავტ.შენ.).
3  მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (მთ. შენ.).
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როცა მეორედ, 1959 წელს ვნახე, სახტად დავრჩ ი იმ ცვლილებებით,
რაც აქ მოხდა. ათეულობით და ათეულობით შენობა აღადგინეს. მატრა
სების ნაცვლ
 ად, რომლებიც ადრე ფანჯრებს იყო მიფარებული, ახლა ჟა
ლუზებს, მათ მიღმა კი ახალ საღებავს ვხედავდი. პატარა, გადაკეთებული
შენობები ახლა უკვე ერთ ან ორ ოჯახს თუ ითვლ
 იდა, მაშინ როცა ადრე სა
მი ან ოთხი ოჯახი ბინადრობდა. შემოსავლიან საერთო საცხოვრებლებში,
ზოგიერთ ოჯახს (როგორც შენობებში ვიზიტის შემდგ
 ომ შევიტყვე) სივიწ
როვის პრობლემა ორი ძველი ბინის გაერთიან ებით გადაეჭრა და სააბ ა
ზანოებით, ახალი სამზარეულოებითა და მისთანებით აღეჭურვა. ვეწვიე
ვიწრო ხეივ ანს იმ იმედით, რომ იქ მაინც ვიპოვიდი  ძველი, ჭუჭყიან ი ნორ
ს-ენდის ნარჩენებს, თუმცა უშედეგოდ: როგორც კი კარი გაიღო, ფაქიზად
გადალაგებული აგურის წყობები, ახალი ფარდები და მუსიკის ტალღა
დამხვდ
 ა. მართლაც, ეს ქალაქის ერთადერთი უბანი იყო, და დღემდეც
ასეთი არ შემხვედრია, სადაც პარკირების ზონის გარშემო არსებული შე
ნობების კედლები ამპუტირებული და შეუკეთებელი კი არ დაეტოვებინათ,
არამედ აკურატულად შეეკეთებინათ და შეეღებათ ისე, როგორც მთავარი
ფასადის კედლები. საცხოვრებელ შენობებს შორის უამრავი, მშვენიერი
სურსათის მაღაზია იყო განლაგებული, ასევე ავეჯის რბილი ნაწილების,
მეტალის, ხისა და საკვების გადამამუშავებელი საამქროები. ქუჩები სავსე
იყო სიცოცხლით: ბავშვ ები თამაშობდნ ენ, დიდები სეირნობდნ ენ, მაღაზი
ებს ათვალიერებდნ ენ, საუბრობდნ ენ. იანვრ
 ის ცივი დღე რომ არ ყოფი
ლიყო, ალბათ, უამრავ გარეთ მსხდომ ადამიანსაც ვნახავდი.
ქუჩის სიცოცხლისუნარიან ი, მეგობრული და ჯანმრ
 თ
 ელი ატმოსფე
რო ისეთი გადამდები იყო რომ ხალხს ვთხოვდი, მიეთითებინა საით წავ
სულიყავი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათთან საუბრით გამერთო თავი. წინა
დღეებში თითქმის მთელი ბოსტონი მოვიარ
 ე და უმეტესწილად დეპრესი
ული, ნაღვლ
 იანი მომეჩვენა, ამ ადგილმა კი ჩემზე ძლიერ დადებითად
იმოქმედა. მომეჩვენა, რომ ქალაქის ყველაზე ჯანსაღ ნაწილში ვიმყოფე
ბოდი. უბრალოდ,  ვერ წარმომედგინა, საიდ
 ან მოვიდა მთელი ეს ფული,
რომელიც რეაბ ილიტაციაშ ი დაიხ არჯა, რადგან დღეს თითქმის შეუძლე
ბელია სასურველი რაოდ
 ენობის ფულის დაგირავება ამერიკული ქალა
ქების ისეთი უბნებისთვის, რომლებიც ან ბინების საქირავნო ფასის სიძ
ვირით არ გამოირჩევა ან სუბურბიის იმიტაციებს არ წარმოადგენს. ამის
გასარკვევად რესტორანს ვეწვიე და ნაცნობ ბოსტონელ დამგეგმარებელს
დავურეკე.
– რამ გაიძ ულა ნორს-ენდშ ი წასვლ
 ა? – მითხრა მან – ფული? არანაი
რი ფული და შრომა მანდ არ ჩადებულა. არც არაფერი ხდება. საბოლოო
ჯამში კი, მაგრამ ჯერ არა. მაინც ჯურღმ ულია!
– სულაც არ მეჩვენება ჯურღმ ულად, – ვუპასუხე მე.
– რატომ, ეს ყველაზე ცუდი ჯურღმ ულია მთელს ქალაქში. სამშენებ
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ლოდ ნებადართულ 1000 კვადრატულ მეტრზ ე 69 საცხოვრებელი ერთე
ულია! სულაც არ მინდა, მაგრამ მომიწევს ვაღიარ
 ო, რომ ასეთი მთელს
ბოსტონში არაფერია, თუმცა ფაქტს ვერსად გავექცევით.
– კიდევ გაქვს რაიმ ე მონაცემები ამ ადგილზე? – შევეკითხე.
– კი, სასაცილოც კია. აქ კრიმინალის, ბავშვ თ
 ა სიკვდ
 ილიან ობისა
და დაავ ადებების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია მთელს ქალაქში. აგ
რეთვე შემოსავალთან პროპორციულად ყველაზე დაბალი ფასებია ქი
რაზე. იცი, ამ ხალხს ყველაფერი ხელსაყრელი პირობებით აქვს. უყურე:
ბავშვ ების რაოდენობით ქალაქში თითქმის საშუალ
 ო მაჩვენებელი აქვს;
სიკვდ
 ილიან ობა დაბალია, 1000-დან 8.8 მაშინ, როცა ქალაქისთვის საშუ
ალო მაჩვენებელი 11.2-ია; ტუბერკულოზით დაავ ადებულთა სიკვდ
 ილია
ნობა ძალზე დაბალია, 10000-დან 1-ზე ნაკლები. ვერ გამიგია, ბრუკლინზე
დაბალი მაჩვენებელია! ადრე ნორს-ენდი ტუბერკულოზის კერა იყო, მაგ
რამ ახლა ყველაფერი შეიცვალა. მაგარი ხალხი ცხოვრობს! მაგრამ, რა
თქმა უნდა, მაინც ნამდვ ილი ჯურღმ ულია!
– ნეტავ ბევრი გვქონდეს ასეთი ჯურღმ ული! – ვუთხარი. – არ მითხრა
რომ ამ ყველაფრის განადგურებას აპირებთ. შენ კი უნდა ცდილობდე, აქე
დან მაქსიმალური ცოდნა და გამოცდილება შეიძ ინო.
– ვიცი, რასაც გრძნობ – მითხრა მან. – ხანდახან მივდივარ მანდ ქუ
ჩებში სასეირნოდ   და ვგრძნობ მშვენიერ, საამ ურ ქუჩის ცხოვრებას. იცი
რა უნდა ქნა, უნდა დაბრუნდე ზაფხულში თუ ფიქრობ, რომ მანდ კარგია.
ზაფხულში ეგ ადგილი სიგიჟემდე შეგიყვარდება. მაგრამ, რა თქმა უნდა,
მოგვიწევს მისი რეკონსტრუქციაც. ხალხი უნდა გავიყვანოთ მაგ ქუჩები
დან.
ძალიან მეუცნაურა. ჩემს მეგობარს ინსტინქტი კარნახობდა, რომ
ნორს-ენდი მშვენიერი ადგილია და ამას სოციალ
 ური სტატისტიკაც უდას
ტურებდა. მიუხედავად ამისა, ის, რაც დასწავლილი ჰქონდა, როგორც
ფიზიკურ დამგეგმარებელს – ანუ ის, თუ რა არის კარგი და რა ცუდი ხალ
ხისთვის და ქალაქის უბნებისთვის, ყველაფერი ის, რაც მას ექსპერტად აქ
ცევდა – კარნახობდა, რომ ეს ადგილი უვარგისი უნდა ყოფილიყო.
ბოსტონის შემნახველი სალაროს წამყვ ანმა ბანკირმა, „ძალაუფლების სათავეში მყოფმა კაცმა“, რომელიც ჩემმა მეგობარმა მიმითითა ფულ
ზე საუბრისას, დაად
 ასტურა ის, რაც მანამდე ადგილობრივებისგან შე
ვიტყვე. ფული არ წამოსულა მდიდარი ამერიკული საბანკო სისტემიდან,
რომელმაც, როგორც ჩანს, დამგეგმარებლების მსგავსად, საკმარისი იცის
იმისთვის, რომ ამოიცნოს ჯურღმ ულები. – აზრი არ აქვს ნორს-ენდშ ი ფუ
ლის გასესხებას, – თქვა ბანკირმა. – ის ჯურღმ ულია! ის ჯერ კიდევ იღებს
იმიგრანტებს! გარდა ამისა, დიდი დეპრესიის პერიოდში იქ ბევრი იპოთე
კური უზრუნველყოფის გაყიდვა (foreclosure) დაფიქსირდა. ცუდი მაჩვენე
ბელია! (იმის შესახებ თუ როგორ ცდილობდნ ენ ოჯახები რესურსების მო
31

ძიებას, რათა გამოესყიდათ ასეთი შენობები,მეც გამეგო.)
როგორც ბანკირმა მითხრა,   ყველაზე დიდი სესხი, რომელიც ამ
15000-მაცხოვრებლიან უბანს დიდი დეპრესიის შემდგ
 ომი 25 წლის განმავ
ლობაში მიეღო, 3000 დოლარს შეადგენდა, და ესეც ძალიან   ცოტას თუ
შეხვდ
 ა. იყვნ ენ ისეთებიც, რომელთაც 1000 ან 2000 დოლარი მიიღ
 ეს. აღ
დგენითი სამუშაოე ბი თითქმის მთლიან ად ადგილობრივი ბიზნესითა და
საბინაო შემოსავლებით იყო დაფინანსებული, ხელობას კი ბარტერის სა
ხით, ადგილობრივები და მათი ნათესავები ასრულებდნ ენ ერთმანეთისთ
ვის.
აქამდე მხოლოდ ის ვიცოდი, რომ აღდგ
 ენისთვის საჭირო ფულის
მოპოვება თითქმის შეუძლებელი იყო და ეს ნორს-ენდელებს ძალიან აწუ
ხებდათ. გარდა ამისა ზოგიერთი აქაური წუხდა, რომ შეუძლებელი იყო
რაიმ ე ახალი შენობის აშენება. ამის საფასური ადგილობრივებისა და სა
მეზობლო თემების აყრა და მათ ადგილას სტუდენტების საოცნებო ედემის
ქალაქის აშენება იქნებოდა. ასეთი ბედი ეწეოდ
 ა ამ უბანს, ბედი, რომელიც
სულაც არ იყო აკადემიური, რადგან უკვე მოესწრო გაენადგურებინა სო
ციალ
 ურად მსგავსი, ფიზიკურად კი უფრო დიდი სივრც
 ის მქონე მეზობე
ლი რაიონ ი, რომელსაც ვესტ-ენდი ერქვა. ისინი დარდობდნენ, რადგან
იცოდნენ, რომ შერემონტება და შელამაზება უსასრულოდ ვერ გაგრძ ელ
დებოდა. – არის რაიმ ე შანსი, რომ გასცეთ სესხები ნორს-ენდშ ი ახალი
მშენებლობებისთვის?– შევეკითხე ბანკირს. – არა, სრულებით არა! – მო
უთმენლად თქვა მან. – ის ჯურღმ ულია.
ბანკირებს, ისევე როგორც დამგეგმარებლებს, თავიანთი თეორ
 იე
ბი აქვთ იმ ქალაქებზე, რომლებზეც მუშაობ ენ. მათ ეს თეორ
 იები ერთი და
იგივე ინტელექტუალ
 ური წყაროდან აქვთ მიღებული. ბანკირები და მთავ
რობის ოფიციალური პირები, ვინც სესხების გარანტიებს იძლევიან, თავად
არ ქმნიან გეგმარებით თეორ
 იებს, და რა გინდ გასაკვირიც არ უნდა იყოს,
არც ქალაქების ეკონომიკურ დოქტრინებს ადგენენ. ისინი განათლებას
იღებენ დღეს, მაგრამ საზრდ
 ოობ ენ წინა თაობ ის იდეალ
 ისტებისგან. რამ
დენადაც, ერთზე მეტი თაობ ის განმავლობაში, თეორ
 იულ ქალაქგეგმა
რებას არ შეუქმნ ია რაიმ ე ახალი იდეები, თეორ
 იული დამგეგმარებლები,
ფინანსისტები და ბიუროკრატები აცდენილები არიან დღევანდელობას.
უხეშად თუ ვიტყვით, ისინი ისეთივე დასწავლილი ცრურწმენების გავ
ლენის ქვეშ არიან, როგორც სამედიცინო მეცნიერება იყო წინა საუკუნის
დასაწყისში, როდესაც ექიმები  სისხლის გამოშვებას, როგორც ორგანიზ
მიდან ცუდი ჰუმორების4, ავადმყ ოფობის გამომწვევი მიზეზების, გამოდევ
ნის საშუალ
 ებად მიიჩნევდნ ენ. სისხლის გამოშვების პრაქტიკაში წლები
4   ინდურ აიურვედაში, და შემდგ
 ომ ძველ ბერძნ ულ და რომაულ მედიცინაში მიღებული აზ
რის მიხედვით, ადამიან ის სხეული შეიც
 ავდა ოთხი განსხვავებული სახის სითხეს – ჰუმორს,
რომელთა მოჭარბება ან უკმარისობა გავლენას ახდენდა მის ტემპერამენტსა და ჯანმრ
 თ
 ე
ლობაზე (რედ. შენ.).
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დასჭირდა იმის შესწავლას თუ რომელი სიმპტ
 ომის არსებობისას, ზუსტად
რომელი ვენა, რომელი რიტუალ
 ის თანხლებით უნდა გაეხსნათ. ტექნი
კური სირთულის ზედნაშენი ისე დეტალურად აღიმართა, რომ იმ დროის
ლიტერატურა დღესაც თითქმის დამაჯერებლად ჟღერს. თუმცა, იმის გა
მო, რომ ადამიან ები მაშინაც კი, როდესაც აქტიურად არიან ჩართულნი
ისეთი რეალ
 ობის აღწერაში, რომელიც რეალ
 ობასთან წინააღმდ
 ეგობაში
მოდის, მაინც იშვიათ
 ად არიან მოკლებულნი დაკვირვებისა და დამოუკი
დებელი აზროვნების უნარს. როგორც ჩანს, სისხლის გამოშვების მეცნიე
რება, მისი დიდი ხნის არსებობის პერიოდში,  ხშირად იყო განსაზღვრ
 ული
რაღაც რაოდ
 ენობის საღი აზრით, ან განსაზღვრ
 ული იყო მანამ, სანამ თა
ვის ტექნოლოგიურ პიკს მიაღწევდა ახალგაზრდ
 ა შეერთებულ შტატებში.
სისხლის გამოშვებამ აქ არნახულ მასშტ
 აბებს მიაღწია. მას ჰყავდა უაღ
რესად გავლენიან ი დამცვ ელი დოქტორ ბენჯამინ რაშის სახით, რომე
ლიც ამერიკაში, დღესაც რევოლუციური და ფედერალური პერიოდ
 ების
უდიდეს სახელმწ იფო მოღვაწე-მედიკოსად და სამედიცინო ადმინისტრი
რების გენიოს ად მიიჩნევა. „დოქტორი რაში საქმეს აკეთებდა“. იმ საქმე
თა შორის, რასაც იგი აკეთებდა (მათში კარგი და გამოსადეგი საქმეებიც
ერია), ერთ-ერთი იყო სისხლის გამოშვების პრაქტიკის, სწავლების და
ჩვეულების გავრც
 ელება იქ, სადაც წინდახედულობა ან სიბრალული  მის
გამოყენებას აბრკ ოლებდა. ის და მისი სტუდენტები სისხლისგან ცლიდნენ
ბავშვ ებს, მძიმე ავადმყ ოფებს, მოხუცებს, თითქმის ყველას, ვისაც არ გაუ
მართლებდა და ექიმის გავლენის არეალში ავად გახდებოდა. მისი რადი
კალური პრაქტიკები ევროპელი სისხლის გამომშვ ები ექიმების აღშფ
 ოთე
ბას იწვევდა. და მაინც, 1851 წელს, ნიუ-იორკის შტატის საკანონმდ
 ებლო
ორგანოს მიერ შექმნ ილმა კომიტეტმა სერიოზ ულად დაიცვა უკვე ყოვ
ლისმომცვ ელი სისხლის გამოშვების გამოყენება. მან გესლიან ად აბუჩად
აიგდო და ცენზურას დაუქვემდებარა ექიმი უილიამ ტურნერი, რომელსაც
გამბედაობ ა ეყო გამოექვეყნებინა ბროშურა, სადაც დოქტორ რაშის დოქ
ტრინებს აკრიტიკებდა და წერდა, რომ ავადმყ ოფობების დროს სისხლის
გამოშვების პრაქტიკა საღ აზრს, საერთო გამოცდილებას და ბუნების კა
ნონებს ეწინააღმდ
 ეგებოდა.   „ავადმყოფ ადამიან ებს ესაჭიროებათ დაც
ვა და არა სისხლისგან დაცლა“, თქვა დოქტორმა ტურნერმა, მაგრამ მას
სიტყვა გააწყვეტინეს.
სოციალ
 ურ ორგანიზმებზე მორგებული სამედიცინო ანალოგები ნა
ძალადევია და აზრი არა აქვს ძუძუმწოვრების ქიმიის აღრევას იმასთან,
რაც ქალაქში ხდება. თუმცა, იმის ანალოგების მოყვანას თუ რა ხდება პა
ტიოს ანი და კარგად განსწავლული ადამიან ების თავებში, რომლებსაც
ისეთ კომპლ
 ექსურ ფენომენებთან შეხება უწევთ, რისიც არაფერი ესმით
და ფონს ფსევდომეცნიერებით გასვლ
 ას ცდილობენ, აზრი აქვს. როგორც
სისხლის გამოშვების ფსევდომეცნიერებაში, ზუსტად ისევე, ქალაქების
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დაგეგმარებისა და რეკონსტრუქციის ფსევდომეცნიერებაში, უამრავი ნა
ტიფი და რთული დოგმა ამოიზ არდა უაზრობის ნიად
 აგიდან. ტექნიკის
ხელსაწყოები თანდათან უფრო სრულყოფილი გახდა. ბუნებრივად, დრო
თა განმავლობაში, ძლიერმა და უნარიანმა ადამიან ებმა, პატივცემულმა
ადმინისტრატორებმა, შთანთქეს რა პირველადი შეცდომები და აღიჭურ
ვნენ რა ინსტრუმენტებით და საზოგადოებრივი ნდობით, ლოგიკურად
გააგრძ ელეს მოქმედება ისეთი დესტრუქციული გადაცდომებით, რასაც
ადრე სიფრთ
 ხილე და სიბრალული კრძალავდა. სისხლის გამოშვებას
პაციენტის განკურნება მხოლოდ შემთხვევითობის წყალობით ან წესები
დან გადახვევის შემთხვევაში შეეძლო, იმ დრომდე, სანამ მას უარყოფდ
ნენ ნამდვ ილი და არა წარმოსახვითი რეალ
 ობის მონაცემთა შეგროვების,
აღწერის, ცდისა და გამოყენების რთული საქმის სასარგებლოდ. ქალაქ
გეგმარების ფსევდომეცნიერებას და მის კომპანიონ ურბანული დიზაინ ის
ხელოვნებას, ჯერაც არ უთქვამს უარი სურვილების კომფორტზე, გათავი
სებულ ცრურწმენებზე, რეალ
 ობის გამარტივებულ აღქმასა და სიმბოლო
ებზე. ისინი ჯერაც არ ზიარ
 ებიან რეალ
 ური სამყაროს კვლევის თავგადასა
ვალს.
ასე რომ, ამ წიგნშ ი ჩვენ შევეცდებით ჩავერთოთ რეალ
 ობის თავ
გადასავალში. იმისთვის, რომ გაიგ
 ო რა არის ასეთი მისტერიული და
პერვერსიული ქალაქთა ქცევაში, ვფიქრობ, საუკეთესო საშუალ
 ებაა, ახ
ლოდან დააკვირდე ყველაზე ჩვეულებრივ სცენებსა და ეპიზოდებს, რაც
შეიძლება დაბალი წინასწარგანწყობით,   შეეცადო ახსნა რას აღნიშნავს
ისინი და ტოვებს თუ არა ნიშნებს რაიმ ე ზოგადი პრინციპის გამოსაყვანად.
სწორედ ამას შევეცდები წიგნის პირველ ნაწილში.
ერთ უნივერსალურ პრინციპს, რომელიც უამრავი სხვადასხვა და
ერთმანეთისგან კომპლ
 ექსურად განსხვავებული ფორმით ვლინდება,
ყურადღებას წიგნის მეორ
 ე ნაწილში დავუთმობ, ნაწილში, რომელიც ჩე
მი არგუმენტის ცენტრალური ხაზის გამტარებელია. ეს უნივერსალური
პრინციპი გამოიხ ატება ქალაქების საჭიროებაში, ჰქონდეს ყველაზე უფრო
რთული და მრავალფეროვანი გამოყენებები, რომლებიც სოციალ
 ურად
და ეკონომიკურად მუდმივად დაეხმარება ერთმანეთს. ამ მრავალფე
როვნების კომპონენტები ათასნაირ
 ი შეიძლება იყოს, მაგრამ ისინი კონკ
რეტული გზებით გაამდიდრებს ერთმანეთს.
ქალაქის წარუმატებელ სივრც
 ეებად იმ ტერიტორიებს ვთვლი, რომ
ლებსაც ეს რთული ურთიერთდახმარების კომპონენტი აკლია. ქალაქგეგ
მარების მეცნიერება და დიზაინ ის ხელოვნებაც, რეალ
 ურ ცხოვრებაში,
რეალ
 ურ ქალაქებში, უნდა გარდაიქმნ ას ამ ინტიმური თანამშრ
 ომლობის
პროცესის კატალიზატორებად. იმ მოცემულობით, რაც ხელთ მაქვს, შე
მიძლია ვთქვა, რომ არსებობს ოთხი ძირითადი გარემოება, რომელიც
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აუცილებელია იმ სასარგებლო მრავალფეროვნებისთვის, რომელიც ასე
სჭირდება დიდ ქალაქებს. ამ ოთხი საწყისი კონდიციის ფრთხილი და გეგ
მაზომიერი შემზადებით დაგეგმარებას შეუძლია სული შთაბეროს ქალაქს
(ეს ხომ რაღაც ისეთია, რასაც მხოლოდ დამგეგმარებელთა გეგმები და
დიზაინ ერთა დიზაინ ები ვერასდრ
 ოს მიაღწევს). მიუხედავად იმისა, რომ
პირველი ნაწილი პრინციპულად ქალაქის ბინადართა სოციალ
 ურ ცხოვ
რებაზეა და აუცილებელია იმის გასაგებად, რაც შემდეგ მოსდევს, მეორ
 ე
ნაწილი პრინციპულად ეკონომიკურ ცხოვრებას აღწერს და ამგვარად,
წიგნის ყველაზე მნიშვნ ელოვანი ნაწილია.
ქალაქი საოცრად დინამიკური სივრც
 ეა, რასაც ზედმიწევნით ადას
ტურებს მისი წარმატებული ნაწილები, რომელიც ნოყიერ ნიად
 აგს უმზა
დებს ათასობით ადამიან ის გეგმებსა და მიზნებს. მესამე ნაწილში ლპო
ბისა და რეგენერაციის მნიშვნ ელოვან ასპექტებს განვიხილავ, იმ აზრით,
თუ როგორ გამოიყ ენებენ ქალაქს, როგორ იქცევიან მისი ბინადრები რეა
ლურ ცხოვრებაში.
წიგნის ბოლო ნაწილში კი საბინაო ფონდის, სატრანსპორტო, დიზა
ინის, დაგეგმვ ისა და ადმინისტრაციული პრაქტიკების დანერგვის ალტერ
ნატიული გზებია განხილული, სადაც ვიმსჯელებ იმ  პრობლემის რაობ აზე,
რომელსაც ქალაქი წარმოშობს – საუბარი მაქვს ორგანიზებული სირთუ
ლისთვის თავის გართმევის პრობლემაზე.
საგანთა გარეგნობა და ფუნქციები ერთმანეთთან მჭიდროდაა და
კავშირებული, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქალაქს განვიხილავთ. მაგ
რამ, ის ადამიან ები, რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაინტერესებულნი,
თუ როგორ „უნდა“ გამოიყ ურებოდეს ქალაქი და ყურადღების მიღმა ტო
ვებენ იმას, თუ როგორ ფუნქციონ ირებს ის, ამ წიგნით იმედგაცრუებულნი
დარჩებიან. ფუჭია მცდელობა, დაგეგმო ქალაქის გარეგნობა, ან იმსჯე
ლო როგორ უზრუნველყო წესრიგი, თუკი არ იცი რა შინაგანი ფუნქციური
წესრიგი აქვს მას. ამგვარად, საგანთა გარეგნობაზე კონცენტრირებას უსი
ამოვნების მეტი არაფერი მოაქვს.
ნიუ-იორკში, ისთ-ჰ არლემში არის საცხოვრებელი ბინა მართკუთხა
ფორმის გაზონით დაფარული ტერიტორიით, რომელიც მოქირავნეებს
არ მოსწონდათ. სოციალ
 ური მუშაკი გაოც
 ებული იყო იმით, თუ რამდე
ნად ხშირად დგებოდა, მისი აზრით ქვემიზეზების გარეშე,  დღის წესრიგში
ამ გაზონის საკითხი და რამდენად დაჟინებით მოითხოვდნ ენ მდგმურები
მის ალაგმვ ას. როცა მიზეზს კითხულობდა, პასუხობდნ ენ : „რა სარგებე
ლი მოაქვს?“ ან „ვის რაში სჭირდება?“ საბოლოოდ, ერთ-ერთმა მაცხოვ
რებელმა, რომელსაც, როგორც ჩანს, აზრის გადმოცემა სხვებზე უკეთ
შეეძლო, ასეთი რამ თქვა: „როცა ამ ადგილას მშენებლობას იწყებდნ ენ,
მაშინ არავის აღელვებდა რა გვჭირდებოდა; ჩვენი სახლები სანაგვეზე მო
ისროლეს, ჩვენ აქ დაგვასახლეს, ჩვენი მეგობრები კი სადღაც სხვაგან. სა
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ერთოდ არ გვაქვს ადგილი, სადაც ყავას დავლევთ, გაზეთს წავიკითხავთ
ან 50 ცენტს ვისესხებთ. თავის დროზე არავინ აქცევდა ყურადღებას ჩვენს
მოთხოვნებს. მაგრამ, ახლა, დიდი კაცები მოდიან, უყურებენ ბალახს და
აღფრთ
 ოვანებულები შესძახებენ: „რა მშვენიერია! „ახლა ღარიბებსაც ყვე
ლაფერი აქვთ!“
ეს მდგმური იმავეს ამბობდა, რასაც მორალისტები გაიძ ახიან ათასწ
ლეულების განმავლობაში: ყველაფერი, რაც ბრწყინავს, ოქრო არაა.
ის მეტსაც ამბობდა: არსებობს ხარისხობრივად რაღაც უფრო მდა
რე, ვიდრე უწესრიგობა და სიმახინჯე.  ეს არის ნიღაბი, რომელიც მოჩვე
ნებით წესრიგს განასახიერებს, და მიიღწევა რეალ
 ური წესრიგის იგნორი
რებითა და შევიწროებით.
ქალაქთა წესრიგის მექანიზმების ასახსნელად მაგალითებს, ძირი
თადად, ნიუ-იორკიდან მოვიხმობ, იმიტომ რომ აქ ვცხოვრობ. მაგრამ,
ამ წიგნის ძირითადი მოსაზრებები ფორმირდებოდა მაშინ, როცა რაღა
ცას პირველად ვამჩნ ევდი, ან მიყვებოდნენ სხვა ქალაქებში. მაგალითად,
ჩემი პირველი ეჭვი ქალაქში განსაზღვრ
 ული ტიპის ფუნქციური მრავალ
ფეროვნების მძლავრ ეფექტებზე პიტსბურგიდან მოდის; ჩემი პირველი
მოსაზრებები ქუჩის უსაფრთ
 ხოებაზე  – ფილადელფიიდ
 ან და ბალტიმო
რიდან; საქმიან ი ცენტრების ადგილის ცვლილებაზე – ბოსტონიდან; ჯურ
ღმულების გაჯანსაღებაზე – ჩიკაგოდან. ძირითადად შთაგონებებს კარის
ზღურბლ
 იდან ვიღებდი, მაგრამ, ალბათ, უმარტივესია დაინ ახო საგნები
პირველად იქ, სადაც მათ არ აღიქვამ, როგორც მოცემულობას. ძირითა
დი იდეა, მეცადა, ამეხსნა ის ჩახლართული სოციალ
 ური და ეკონომიკური
წესრიგი, რომელიც ქალაქის ზედაპირული უწესრიგობის მიღმა იმალება,
ჩემი იდეა არ ყოფილა. იგი იუნიონ სეთლმ ენთის5 თანამშრ
 ომელს, უილი
ამ კირკს ეკუთვნ ის, რომელმაც ისთ-ჰ არლემი მომატარა და მასწავლა,
როგორ დავკვირვებოდი ქალაქის სხვა სამეზობლოებსა და  საქმიან ცენ
ტრებს. შევეცადე ყველაფერი გადამემოწმებინა, ერთი ქალაქის, ან სამე
ზობლოს შემთხვევა მეორ
 ე შემთხვევასთან შემედარებინა იმისთვის, რომ
გამეგო რა მნიშვნ ელობა შეიძლებოდა ჰქონოდა თითოეული ქალაქისა
თუ უბნის ცალკეულ შემთხვევას ლოკალურ კონტექსტს გარეთ.
ყურადღება დიდ ქალაქებსა და მათ შიდა სივრც
 ეებზე გავამახვილე,
იმიტომ რომ ამ პრობლემას დაგეგმარების თეორ
 ია გამიზნულად უვლის
გვერდს. ვფიქრობ, დროის გასვლ
 ასთან ერთად ეს საკითხი უფრო ფართო
მნიშვნ ელობას შეიძ ენს, რადგან ქალაქის ის ნაწილები, რომლებიც დღეს
ყველაზე დიდი საფრთ
 ხის წინაშე დგას, ყოფილი სუბურბანული საცხოვრე
ბელი არეალ
 ებია. ახალგამოჩენილი სუბურბანული ან ნახევრად სუბურ
5    (Union Settlment) ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სათემო გაერთიანება ნიუ-იორკში,
რომელიც სხვადასხვა სახის მომსახურეობას უწევდა ისთ-ჰარლემში მცხოვრებ
იმიგრანტებსა და დაბალშემოსავლიან ოჯახებს (მთ. შენ.).
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ბანული არეალ
 ები ნელ-ნ ელა იკარგება ქალაქებში და მისი გადარჩენაარგადარჩენის საკითხი იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ მოახ ერხებს
ქალაქთან ადაპტირებას. გარდა ამისა, გულწრფ
 ელად მიყვარს მჭიდრო
ქალაქები და მათზე ყველაზე მეტად ვზრუნავ.
ვიმედოვნებ, მკითხველი არ შეეცდება ჩემი დაკვირვებები საკუთა
რი მცირე ქალაქის, დასახლების ან გარეუბნის დინამიკაზე განაზოგადოს.
მცირე ქალაქები, გარეუბნები და პატარა რაიო
 ნ ული ცენტრები დიდი მეტ
როპოლისებისგან აბსოლუტურად განსხვავებული ორგანიზმებია. ისედაც
საკმარის პრობლემებს ვაწყდებით, როცა ვცდილობთ, დიდი ქალაქების
გულისცემა პატარა ქალაქების მაჯისცემით გავზომოთ. ასეთ სტრატეგიას
დაბნეულობის მეტი არაფერი მოაქვს.
იმედი მაქვს, მკითხველი ყურადღებით და კრიტიკულად განიხილავს
ყველა იმ მოსაზრებას, რომელსაც თავისი ცოდნის საპირისპიროდ მიიჩ
ნევს. თუკი ჩემი დაკვირვებები არაზუსტია, ხოლო  დასკვნ ები და განზოგა
დებები არასწორი, მზად ვარ ერთიც და მეორ
 ეც სწრაფადვე წავიღო უკან.
მთავარია, რაც შეიძლება მეტი ზუსტი და სასარგებლო ცოდნა დავაგრო
ვოთ დიდ ქალაქებზე. რაც მალე – მით უკეთესი.
დოგმატურ ქალაქგეგმარებაზე კრიტიკულ შენიშვნ ებს აქამდეც ვა
კეთებდი და შეძლებისდაგვარად მომავალშიც გავაგრძ ელებ. დღეს ეს
დოგმატური იდეები ჩვენი ფოლკლორის ნაწილია. ისინი ზიანს გვაყენებენ
იმიტომ, რომ მნიშვნ ელობას ვანიჭებთ. იმისთვის, რომ ვაჩვენო, საიდ
 ან
წარმოიშვნ ენ ისინი და რაოდ
 ენ სცდებიან რეალ
 ობას, შევაჯამებ რამდე
ნიმე გავლენიან მოსაზრებას, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი შე
იტანეს თანამედროვე ქალაქგეგმარებისა და არქიტექტურული დიზაინ ის
დოგმატური პრინციპების ჩამოყალიბებაში6.
გავლენათა შორის ყველაზე მნიშვნ ელოვანი ხაზი ებენზერ ჰოვარ
დით იწყება, ინგლისელი სასამართლო რეპორტიორ
 ით, რომლისთვისაც
დაგეგმარება უბრალო გატაცება იყო. ჰოვარდი გვიანდელი მეცხრამეტე
საუკუნის ლონდონში აკვირდებოდა ღარიბთა საცხოვრებელ პირობებს
და სავსებით სამართლიან ადაც არ მოსწონდა ის, რასაც ხედავდა, ისმენ
და და ყნოსავდა. მას არა მარტო ქალაქის მახინჯი და დამახინჯებული ად
6   ვისაც აინტერესებს უფრო დეტალური და პოზიტიური ანგარიში, რასაც ჩემ მიერ
მოყვანილ ინფორმაციას ვერ დავარქმევ, შეუძლია იხილოს საინტერესო წყაროები:
Ebenezer Howard-ის Garden Cities of Tomorrow; Lewis Mumford-ის The Culture of Cities; Sir Patrick
Geddes-ის Cities in Evolution; Catherine Bauer-ის Modern Housing; Clarence Stein-ის Toward New
Towns for America; Sir Raymond Unwin-ის Nothing Gained From Overcrowding; Le Corbusier-ის
The City of Tomorrow and its Planning. საუკეთესო მოკლე მიმოხილვა, რაც კი მინახავს, არის
ამონარიდების კრებული სახელწოდებით: Assumptions and Goals of City Planning, რომელიც
შეიცავს Charles M. Haar-ის Land Use Planning-ს; A Casebook on the Use-ს; Misuse and Reuse of
Urban Land-ს (ავტ. შენ.).
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გილები არ მოსწონდა, არამედ ეზიზღებოდა მთლიან ად ქალაქი და გა
მოუსწორებელ ბოროტებად, ბუნების შეურაცხყოფად თვლიდა იმას, რომ
ამდენი ხალხი აგლომერაციებში უნდა დასახლებულიყო.
პროგრამა, რომელიც მან წამოაყ ენა 1898 წელს, გულისხმობდა
ლონდონის ზრდის შეჩერებასა და ქალაქგარე სივრც
 ეების რეპოპულაცი
ას, სადაც სოფლები ნელ-ნ ელა იცლებოდა. მას სურდა ახალი ტიპის მცირე
ქალაქი – ქალაქი-ბაღნარი აეშენებინა, სადაც ქალაქის ღარიბებს კვლავ
შეეძლებოდათ ბუნებასთან ახლოს ცხოვრება. საცხოვრებელი თანხების
გამოსამუშავებლად ქალაქ-ბ აღნარში ინდუსტრიის განთავსება იყო გათ
ვალისწინებული. თუმცა, ჰოვარდი დიდ ქალაქს არ გეგმავდა, საძილე გა
რეუბნებზეც არ უფიქრია. მისი მიზანი პატარა, თვითკმარი ქალაქების შექ
მნა იყო. ასეთი ქალაქები ნამდვ ილად მიმზიდველი იქნებოდა თვინიერი
ადამიან ებისთვის, რომელთაც თავიანთი ცხოვრებისეული გეგმები არ ექ
ნებოდათ და არ შეაწ უხებდათ მათთან ერთად ცხოვრება, ვისაც აგრეთვე
არ ექნებოდა ასეთი გეგმები. როგორც ყველა უტოპიაშ ი, გეგმებისა და ამ
ბიციების ქონის უფლება ქალაქმგ
 ეგმარებელთა პრივილეგია იყო. ქალა
ქი-ბაღნარი აგრიკულტურული ჯაჭვით უნდა ყოფილიყო გარშემორტყმუ
ლი. ინდუსტრია წინასწარდაგეგმილ ნაკრძ ალში უნდა განთავსებულიყო,
ისევე როგორც სკოლები, ბინები და ხელოვნურად გამწვანებული ზონები.
ცენტრშ ი კომერციული და კულტურული სივრც
 ეები უნდა განლაგებულიყო,
რომლებიც საჯარო საკუთრებებად უნდა ქცეულიყო. თავად ქალაქი და მი
სი მწვანე სარტყელი მუდმივად იმ საჯარო ხელისუფლების კონტროლქვეშ
უნდა ყოფილიყო, რომლის მიერაც დაიგ
 ეგმებოდა და განვითარდებოდა,
რათა თავიდან აეცილებინათ  პოტენციური სპეკულაციები, მიწათსარგებ
ლობის ირაციონალური ცვლილებები ან სიმჭიდროვის გაზრდ
 ის ცდუნება.
მოკლედ, იმისთვის რომ ხელი შეეშალათ პატარა ქალაქების მეტროპო
ლისებად გადაქცევისთვის, გეგმის თანახმად, პოპულაციის მაქსიმალური
რაოდ
 ენობა ოცდაათ
 ი ათასი უნდა ყოფილიყო.
ნათან გლეიზ ერმა ეს ხედვა მშვენივრად შეაჯ ამა Architectural Forum-ში7: „ჩაფიქრებული იყო ინგლისური დაბის მსგავსი რამ, სადაც სამა
მულო კარმიდამოს სათემო ცენტრი ჩაან აცვლ
 ებდა, ქარხნები კი, რომ
ლებიც დასაქმების წყაროდ წარმოესახათ, ტყის სიმწვანეში იქნებოდა
ჩაკარგული“.
ამის საუკეთესო ამერიკული ეკვივალენტი, ალბათ, კომპანიის და
სახლების8 მოდელი იქნებოდა, სადაც   მეწილეებად მშობელ-მ ასწავლე
7   ამერიკული ჟურნალი, რომელიც არქიტექტურასა და ქალაქგეგმარებას მიმოიხილავდა.
გამოდიოდა 1892 წლიდან 1974 წლამდე (მთ. შენ.).
8   Company Town დასახლება, სადაც პრაქტიკულად ყველა შენობა-ნაგებობა და ინფრასტ
რუქტურული ერთეული ეკუთვნ ის ერთ კომპანიას, რომელიც იქ მცხოვრები ადამიან ების მთა
ვარი დამსაქმებელიცაა (რედ. შენ.).
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ბელთა გაერთიან ებები9 ზედამხედველობის ქვეშ აიყვანდნ ენ პოლიტიკუ
რი ცხოვრების ყოველდღიურობას, რამდენადაც ჰოვარდს ჩაფიქრებული
ჰქონდა არა მხოლოდ ახალი ფიზიკური და სოციალ
 ური გარემოს შექმნ ა,
არამედ პატერნალისტური პოლიტიკურ-ეკონომიკური საზოგადოება.
თუმცა, როგორც გლეიზ ერი მიგვითითებს, ქალაქ-ბ აღნარი   „დიდი
ქალაქის ალტერნატივად, მისი პრობლემების გადაჭრის გზად მოია ზ
რებოდა. იგი ითვლ
 ებოდა, და დღესაც ითვლ
 ება, დაგეგმარების იდე
ის ყველაზე ძლიერ არქეტიპად“.   ჰოვარდმ ა ორი ასეთი ქალაქი ააშენა
– ლეჩვორთი და უელვინი, თუმცა, გარდა ამისა, მეორ
 ე მსოფლიო ომის
შემდგ
 ომ ინგლისსა და შვედეთში ამავე პრინციპით რამდენიმე სატელიტუ
რი ქალაქიც შეიქმნ ა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში  კი – რედბარნის გა
რეუბანი, დიდი დეპრესიის დროს სახელმწ იფო სუბსიდიებით აშენებული
ე.წ. „მწვანე სარტყლის ქალაქები“ (რეალურად , სუბურბანული დასახლე
ბები). მაგრამ, ჰოვარდის გავლენა მისი გეგმების უცვლ
 ელად, ან თითქმის
შეუცვლ
 ელად დანერგვაზე არაფერია იმ გავლენასთან შედარებით, რაც  
მან დღევანდელი ამერიკული ქალაქგეგმარების კონცეპტუალ
 ურ მხარეზე
იქონია ზოგადად. დამგეგმარებლები და დიზაინ ერები, მიუხედავად იმისა,
რომ ქალაქ-ბ აღნარის იდეით სულაც არ ინტერესდებიან, ერთგვარად ინ
ტელექტუალ
 ურად იმართებიან მისი ფუნდამენტური პრინციპების მიერ.
ჰოვარდმ ა დიდი ქალაქისთვის გამანადგურებელი იდეები წამოა
ყენა. მას სწამდა, რომ  ქალაქის ფუნქციების ორგანიზებისთვის საჭიროა
განსაზღვრ
 ული მარტივი ფუნქციების მთლიან ობიდან გამოყოფა, დახა
რისხება და მეტ-ნ აკლებად ურთიერთშესაბამისობაში მოყვანა. მისთვის
მთავარი საყოველთაო საბინაო უზრუნველყოფის საკითხი იყო, ხოლო  
ყველა დანარჩენი პრობლემა – მეორ
 ეხარისხოვანი. გარდა ამისა, ბინით
საყოველთაო უზრუნველყოფა უკავშირებდა მხოლოდ სუბურბანულ ფიზი
კურ და მცირე ქალაქის სოციალ
 ურ თვისებებს. კომერციული საქმიან ობა
ყოველდღიურ რუტინად ესახებოდა, პროდუქტების სტანდარტიზებულ მი
წოდებად, რომელიც   ჩაკეტილ ბაზარს ემსახურება. კარგი დაგეგმარება
სტატიკურ ქმედებათა წყებად წარმოედგინა, სადაც გეგმაში ყველა საჭი
როება წინასწარ უნდა ყოფილიყო გაწერილი და თითქმის მთლიან ად
უნდა აერიდებინა თავი ყველაზე   უმნიშვნ ელო ცვლილებებისთვისაც კი.
ასე რომ, დაგეგმარების მისეული იდეა ავტორიტარული თუ არა, პატერნა
ლისტური მაინცაა. ჰოვარდს საერთოდ არ აინტერესებდა ქალაქის ის ას
პექტები, რომელთა აბსტრაჰირება და უტოპიის სამსახურში ჩაყენება ვერ
მოხერხდებოდა. კერძოდ, მან მთლიან ად უარყო   მეტროპოლისის ჩახ
ლართული, მრავალგანზომილებიან ი კულტურული ცხოვრება. ყურადღე
ბას არ აქცევდა იმას, თუ როგორ ინარჩუნებს წესრიგს დიდი ქალაქები,
9   PTA (Parent Teacher Association) - ფორმალური ორგანიზაცია, რომელიც სასკოლო ცხოვრე
ბაში მშობლებისა და მასწავლებლების ჩართულობას უზრუნველყოფს (მთ. შენ.).
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როგორ ცვლის მოსაზრებებს, მოქმედებს პოლიტიკურად ან ქმნის ახალ
ეკონომიკურ პირობებს. აქედან გამომდინარე, სრულიად ინდიფერენტუ
ლი იყო ამ ფუნქციათ
 ა გაძლიერების საკითხისადმი, რადგან, ბოლოს და
ბოლოს, ასეთი საცხოვრებელი გარემოს შექმნ აზე არც უფიქრია.
თავისი განზრ
 ახვებითა და შეცდომებით, ჰოვარდმ ა საკუთარი აზრი
შეიმ უშავა, რომელსაც ქალაქგეგმარებასთან საერთო არაფერი ჰქონდა.
მიუხედავად ამისა, თანამედროვე  ქალაქგეგმარება  მთლიან ად ამ სულე
ლურ სუბსტანციას ეყრდ
 ნ ობა.
ჰოვარდის გავლენა ამერიკულ ქალაქგეგმარებაზე ორი მხრიდან იკ
ვეთება: ერთი მხრივ, ქალაქისა და რეგიონ ების დამგეგმარებლებიდან და
მეორ
 ე მხრივ, არქიტექტორებისგან. სერ პატრიკ გედესმა, შოტლანდიელ
მა ბიოლ
 ოგმა და ფილოსოფოსმა, ქალაქ-ბ აღნარის იდეაშ ი არა პოპულა
ციის უწვეტი ზრდის შემაკავებელი მექანიზმი, არამედ უფრო გრანდიოზ უ
ლი პროექტის დასაწყისი ამოიცნო. იგი დიდი ქალაქების დაგეგმარებას  
რეგიონ ების დაგეგმარების პერსპექტივიდან ხედავდა. რეგიონ ული და
გეგმარების რეჟიმში ქალაქ-ბ აღნარები რაციონ ალურად განლაგდებო
და დიდ ტერიტორიებზე, შეეთვისებოდა ბუნებრივ რესურსებს, იქნებოდა
სასოფლო და სატყეო მეურნეობ ებთან ბალანსში და შექმნ იდა მრავლის
მომცვ ელ ლოგიკურ მთლიან ობას.
ჰოვარდის და გედესის იდეები დიდი ენთუზიაზმით აიტაცეს ოციან ი
წლების ამერიკაში. ისინი შემდგ
 ომში განავითარეს საოცრად ეფექტურმა
და საქმისადმი ერთგულმა ადამიან ებმა, მათ შორის: ლუის მამფორდმ ა,
კლარენს შტეინმა, ჰენრი რაიტმა და კატრინ ბაუერმა. მიუხედავად იმისა,
რომ თავიანთ თავს რეგიონ ულ დამგეგმარებლებად თვლიდნენ, მოგვია
ნებით კატრინ ბაუერი ჯგუფს „დეცენტრისტებად“ მოიხსენიებდა. ეს სახელი
უკეთ აღწერს იმ მიზანს, რომელსაც ეს ჯგუფი ისახავდა, კერძოდ, რეგი
ონული დაგეგმარება დიდი ქალაქების დეცენტრალიზების – მათი შეთხე
ლების, მოსახლეობ ისა და სავაჭრო კომუნიკაციების მცირე ქალაქებში გა
დანაწილების, დაყოფის მექანიზმად წარმოედგინათ. თუმცა, აღმოჩნდ
 ა,
რომ ამერიკის მოსახლეობ ა ბერდებოდა და ამავე დროს მცირდებოდა
კიდეც, ამიტომ პრობლემა არა უწყვეტად მზარდი მოსახლეობ ის დაბინა
ვება, არამედ სტატიკური პოპულაციის ხელახალი გადანაწილება გახდა.
რაც შეეხება ჰოვარდს, ამ ჯგუფის გავლენა არა საკუთრივ მისი პროგ
რამის ყველანაირ
 ი კორექტირების გარეშე დანერგვით, ამას პერსპექტივა
არ უჩანდა, არამედ ქალაქგეგმარებისა და კანონმდ
 ებლობის იმ ნაწილე
ბით აისახა, რომლებიც საბინაო უზრუნველყოფასა და საბინაო ფინანსებს
ეხებოდა. შტეინ ისა და რაიტ
 ის საბინაო სქემებმა, რომლებიც სუბურბანულ
სივრც
 ეებში ან ქალაქის განაპირას შენდებოდა, ისევე როგორც მამფორ
დისა და ბაუერის მიერ წარმოდგენილმა ნაწერებმა, დიაგრამებმა, ჩანა
ხატებმა და ფოტოებმა, იმ დოგმატურ იდეათ
 ა პოპულარიზაციას შეუწყო
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ხელი, რომლითაც თანამედროვე ქალაქგეგმარების თეორ
 ია დღესაც
იკვებება: ქუჩა, როგორც გარემო, ცუდია ადამიან ებისთვის; სახლები მათ
გან მოშორებით და ზურგშექცევით სიმწვანეში   უნდა იმზირებოდეს; ხში
რი ქუჩები ხარჯიან ია, მათი არსებობა მხოლოდ უძრავი ქონებით მოვაჭ
რეებს აწყობთ, რომლებიც შენობების ღირებულებას მათი ფრონტალური
ფასადების ზომის მიხედვით ადგენენ; ქალაქის დიზაინ ის მთავარ ერთე
ულს კვარტლები, უფრო ზუსტად კი, მასივები წარმოადგენს და არა ქუჩე
ბი; კომერციული საქმიან ობა საცხოვრებელი და სარეკრეაციო ზონების
გან იზოლირებული უნდა იყოს; საქონელზე სამეზობლოების მოთხოვნები
„მეცნიერულად“ უნდა გაიზ ომოს და დასაშვებზე მეტი კომერციული სივრც
 ე  
საზიან ოა; ხალხმრ
 ავლობა, საუკეთესო შემთხვევაში, გარდაუვალი ბორო
ტებაა, ამიტომ კარგმა დამგეგმარებელმა, როგორც მინიმუმ, იზოლაციის ა
და სუბურბანული პრივატულობის ილუზია უნდა შექმნ ას. დეცენტრისტებმა
წარმატებით აითვისეს ჰოვარდის წანამძღვრ
 ები იმის შესახებ, რომ დაგეგ
მილი თემი კუნძულოვანი, თვითკმარი ერთობა უნდა ყოფილიყო, რომე
ლიც ალერგიული იქნებოდა ცვლილებებისადმი. ყველა მნიშვნ ელოვანი
დეტალი თავიდანვე დამგეგმარებლების კონტროლქვეშ უნდა ყოფილი
ყო. ერთი სიტყვით, მათთვის კარგი დაგეგმარება პროექტის დაგეგმარე
ბას ნიშნავდა.
ახალი წესრიგის დრამატული აუცილებლობის ეფექტის შესაქმნ ე
ლად დეცენტრისტებმა ძველი, ცუდი ქალაქი სანაგვეზე მოისროლეს.
წარმატებები დიდ ქალაქებში ნაკლებად აღელვებდათ. მათი ყურადღე
ბა მხოლოდ წარუმატებლობებზე იყო მიპყრობილიდა მათთვის მარცხი
ტოტალური იყო. მაგალითად, მამფორდის წიგნი „ქალაქების კულტურა“
საშინელი ავადმყ ოფობების ერთი დიდი, ტენდენციური კატალოგია. დი
დი ქალაქი ნიშნავდა მეგაპოლისს, ტირანოპოლისს, ნეკროპოლისს, შემ
ზარავ ტირანიას, ცოცხალ სიკვდ
 ილს. ის უკან უნდა მოგვეტოვებინა. ნიუ-
-იორკის ცენტრი „გამყარებული ქაოს ი“ (მამფორდი) გახლდ
 ათ. ქალაქის
ფორმა და შესახედაობ ა სხვა არაფერი იყო, თუ არა „ქაოტური შემთხვე
ვითობა...   ეგოცენტრისტი, არაკეთილგონიერი ინდივიდების უმიზეზო,
ანტაგონისტური კაპრიზების ერთობლიობ ა“. (შტეინი) ქალაქის ცენტრები
„ხმაურის, ჭუჭყის, მათხოვრების, სუვენირებისა და მყვირალა სარეკლამო
ბანერების ერთი დიდი გროვაა“. (ბაუერი)
როგორ უნდა გამხდარიყო ამდენი ნაკლი დაინტერესების ობიექტი?  
დეცენტრისტების ანალიზი, არქიტექტურული და საცხოვრისის დიზაინ ი,
რომლებიც ამ ანალიზის პირდაპირი გამოძახილი და ეფექტი იყო, ეროვ
ნული საბინაო და საბინაო დაფინანსების კანონმდ
 ებლობა, ასე ძლიერად
რომ იყო შთაგონებული ახალი ხედვით, არაფრით მიგვანიშნებდა ქალაქ
თა დინამიკის გაგების თუნდაც უმნიშვნ ელო დაინტერესების მცდელობაზე
ან წარმატებულ დიდ ქალაქთა ხელშეწყობაზე; არც რაიმ ე ხელჩასაჭიდს
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იძლეოდ
 ა იმის შესახებ, საერთოდ არსებობდა თუ არა მსგავსი ხედვა. ის,
რაც არსებობდა, იყო მიზეზები და საშუალ
 ებები დიდი ქალაქის დემონტა
ჟისთვის და დეცენტრისტებს ეს არც არასდრ
 ოს დაუმალავთ.
მაგრამ დაგეგმარებისა და არქიტექტურის ზოგიერთმა სკოლამ,
კონგრესმა, შტატების საკანონმდ
 ებლო ორგანოებმა და ქალაქის მერი
ებმაც კი, ნელ-ნ ელა აითვისა დეცენტრისტების ზოგადი პოსტულატები და
მიიღ
 ო, როგორც დიდ ქალაქებთან კონსტრუქციული მოპყრობის სახელ
მძღვანელოები. მთელი ამ სევდიან ი ისტორიის ყველაზე ამაღელვებელი
ნაწილი სწორედ ეს გახლავთ: საბოლოოდ ხალხმა, რომელსაც გულწრ
ფელად უნდოდა დიდ ქალაქთა გამაგრება, აითვისა ის გულახდილი რე
ცეპტი, რომელიც ქალაქის ეკონომიკის მოსარღვ ევად, მის გასანადგურებ
ლად დაამზადეს.
ადამიან ი, რომელსაც ჰქონდა ყველაზე ამაღელვებელი იდეა, თუ
როგორ უნდა მოთავსებულიყო მთელი ეს ანტიქალაქგეგმარება უსამარ
თლობის ციტადელში, ევროპელი არქიტექტორი ლე კორბუზიე იყო. 1920იან წლებში მან განავითარა ხედვა ოცნების ქალაქისა, რომელსაც თავად
სხივფენილ ქალაქს უწოდებდა. ქალაქი დეცენტრისტების საყვარელი პა
ტარა შენობების ნაცვლ
 ად, პარკებში აღმართული   უზარმაზარი ცათამბ
ჯენებით უნდა აშენებულიყო. „წარმოიდგინეთ, რომ ქალაქში უზარმაზარი
პარკის გავლით შედიხართ,“ – წერდა ის, – „თქვენი სწრაფი მანქანა ადის
მშვენიერ ცათამბჯ ენებს შორის მოქცეულ, ჰაერში აწეულ ესტაკადაზე.
როგორც კი უახლოვდებით, ამჩნ ევთ ცის ფონზე აზიდულ  ოცდაოთხ ცა
თამბჯ ენს. მარცხნივ და მარჯვნ ივ, განაპირა ადგილებში განთავსებულია
მუნიციპალური და ადმინისტრაციული შენობები, სივრც
 ეს გარს ერტყმის
უნივერსიტეტები და მუზეუმები. მთელი ქალაქი ერთი დიდი პარკია“. ლე
კორბუზიეს ვერტიკალური ქალაქი ერთ ჰექტარზე  3000  ბინადარს ითვა
ლისწინებდა. ეს წარმოუდგენელი სიმჭიდროვეა, მაგრამ, რადგან შენობე
ბი ასეთი მაღალი იყო, მიწის 95% აბსოლუტურად ღია და გადაუტვირთავი
რჩებოდა. ცათამბჯ ენები მიწის მხოლოდ 5%-ს დაიკ ავებდა. მაღალშემო
სავლიან ი ბინადრები დაბალ, ძვირფას აპარტამენტებში დაბინავდებოდ
ნენ ეზოების გარშემო, რომელთა მიწის 85% ღია დარჩებოდა. აქა-იქ აშენ
დებოდა რესტორნები და თეატრები.
ლე კორბუზიე არა უბრალოდ ფიზიკურ გარემოს, არამედ სოცია
ლურ უტოპიას აც გეგმავდა. მისი უტოპია, როგორც თავად განმარტავდა,
თავისუფლებისთვის აუცილებელ გარემოებას წარმოადგენდა, თუმცა
მისეული თავისუფლება მხოლოდ   ჩვეულებრივ პასუხისმგ
 ებლობათაგან
თავის არიდებას გულისხმობდა. მის სხივფენილ ქალაქში, როგორც მოსა
ლოდნელი იყო, ძმა ძმაზე ზრუნვას შეწყვეტდა, არავინ იბრძ ოლებდა თა
ვისი გეგმების განსახორციელებლად, არავინ იქნებოდა პასუხისმგ
 ებლო
ბით შებოჭილი.
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დეცენტრისტები და ქალაქ-ბ აღნარის იდეის სხვა მხარდამჭერები
აღშფ
 ოთებულნი იყვნ ენ და დღემდე არიან ლე კორბუზიესეული, პარკში
განლაგებული კოშკების ქალაქის პროექტით. მათი რეაქცია ძლიერ წაა
გავდა პროგრესული საბავშვ ო ბაღის10 იმ მასწავლებელთა რეაქციას, რო
მელთაც ობლებისადმი ინსტიტუციონ ალურ ზრუნვასთან მოუწიათ შეხება.
ირონიულია, მაგრამ სხივფენილი ქალაქი პირდაპირ გამომდინარეობს
ქალაქ-ბ აღნარიდან. ლე კორბუზიემ მისი ფუნდამენტური პრინციპები შე
საძლოა ზერელედ, მაგრამ მაინც შეითვისა და უბრალოდ შეეცადა, მა
ღალი სიმჭიდროვისთვის მოერგო ისინი. იგი თავის ქმნილებას ქალაქ-ბაღნარის განხორციელებას ეძახდა. „ქალაქ-ბაღნარი Will-o’-the wisp-ია“11
– წერდა იგი. „სახლებითა და გზებით დატყვევებული ბუნება ლპება, და
პირებული სიმყუდროვე ხალხმრ
 ავალ კვარტლებში შეუძლებელი ხდება...
გამოსავალი ვერტიკალურ ქალაქ-ბ აღნარში უნდა ვეძიოთ“.
გარდა ამისა, საზოგადოების მიერ მისი იდეის შედარებით ადვილად
მიღების მხრივ თუ ვიმსჯელებთ, ლე კორბუზიეს სხივფენილი ქალაქი ქა
ლაქ-ბ აღნარზე იყო დამოკიდებული. ამ უკანასკნელის ავტორები და მათი
მხარდამჭერები – საბინაო რეფორმატორები, სტუდენტები და არქიტექტო
რები, დაუღალავად ქადაგებდნენ დიდი ზომის კვარტლის, დაპროექტე
ბული უბნის, შეუცვლ
 ელი გეგმის იდეეებს და, რა თქმა უნდა, ბალახს, ბა
ლახს, ბალახს...  უფრო მეტი, რაც მოახ ერხეს, იყო ის, რომ ეს ატრიბუტები
ჰუმანური, სოციალ
 ურად პასუხისმგ
 ებლიან ი, ფუნქციონ ალური დაგეგმა
რების აუცილებელ ელემენტებად აქციეს. ლე კორბუზიეს აღარ უწევდა სა
კუთარი ხედვის დასაბუთება ჰუმანურობის ან ქალაქის ფუნქციონ ალობის
თვალსაზრისით. თუკი ქალაქგეგმარების მიზანი ლამაზი ბალახის საფარი
იყო, სადაც  კრისტოფერ რობინი ხტუნვა-ხტუნვით12 ივლიდა, რა პრეტენ
ზიები უნდა გვქონოდა ლე კორბუზიესთან? დეცენტრისტების ლოზუნგებს,
რომლებიც ინსტიტუციონ ალიზაციას, მექანიზაციას, დეპერსონალიზაციას
ქადაგებდნ ენ, სექტანტურ პროპაგანდად მიიჩნევდნ ენ.
ლე კორბუზიეს ოცნების ქალაქს განუზომელი გავლენა აქვს თანა
მედროვე ქალაქებზე. არქიტექტორები მას აღმერთებდნ ენ და ნელ-ნ ელა
რეალ
 ურ პროექტებშიც დაიწყეს იდეების დანერგვა, დაბალშემოსავლიან
თათვის განკუთვნ ილი საჯარო საცხოვრებლებიდან დაწყებული საოფ
 ისე
შენობებით დამთავრებული. ლე კორბუზიეს ოცნების ქალაქს,  გარდა იმი
სა, რომ ქალაქ -ბაღნარის ზედაპირული პრინციპების მაღალი სიმჭიდრო
ვის ქალაქზე  ზედაპირულ მისადაგებას წარმოადგენდა, სხვა ღირსებებიც
გააჩნდ
 ა. იგი შეეცადა, რომ ავტომობილზე მორგებული დაგეგმარება თა
ვისი სქემების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ყოფილიყო. 1920-30-იან
10    საბავშვო ბაღი, დაფუძნებული პროგრესული პედაგოგიკის პრინციპებზე (რედ. შენ.)
11    იდეალი, რომლის განხორციელებისკენ მუდმივად მივისწრაფით, მიუხედავად იმისა,
რომ ბოლომდე ვერ ვახდენთ მის რეალიზაციას (მთ. შენ.).
12    არტურ მილნის ცნობილი პერსონაჟი წიგნიდან „ვინი პუჰი და სხვები“ (მთ.შენ).
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წლებში ეს რევოლუციურ იდეად ითვლ
 ებოდა. მანვე დაგეგმა დიდი არტე
რიული გზები ცალმხ რივი ექსპრ
 ესტრანსპორტისთვის; შეამცირა ქუჩათა
რაოდ
 ენობა, რადგან მიაჩნდ
 ა, რომ   „გზაჯვარედინი ტრანსპორტის მტე
რია“; წამოაყ ენა მიწისქვეშა ქუჩების იდეა მძიმე მანქანებისა და მომარაგე
ბისთვის და, რა თქმა უნდა, ისევე, როგორც ქალაქ-ბ აღნარის ავტორებმა,
ქვეით
 ები მაქსიმალურად მოარიდა ქუჩებს და შეუშვა პარკებში. მისი ქა
ლაქი  წააგ
 ავდა საოც
 არ მექანიკურ სათამაშოს. გარდა ამისა, მისი არქი
ტექტურული ხედვა გამოირჩეოდ
 ა სიმარტივით, დეტალური სიზუსტითა და
ჰარმონიულობით. მისი გაგება ადვილად შეიძლებოდა, რადგან საოცრად
თანმიმდევრული, ხილვადი და მარტივად აღსაქმელი იყო. ყველაფერს
წამში ამბობდა, როგორც კარგი რეკლამა. ეს ხედვა, თავისი გაბედული
სიმბოლიზმით, ადვილად იქცევდა დამგეგმარებელთა, მშენებელთა, დი
ზაინ ერთა, დეველოპერთა, ინვესტორთა და ქალაქის მერთა ყურადღე
ბას.   აქ განსაკუთრებული როლი ჰქონდათ „პროგრესული“ ზონირების
სპეციალ
 ისტებს, რომელთაც უნდა დაედგინათ წესები, რათა  შეეგულია
ნებინათ ის არაორდინალური მშენებლები, რომლებიც ამ დიად ოცნებას
შეასხამდა ფრთებს. ვულგარული, უხეში დიზაინ ის, უაზრო, უსარგებლო
ღია სივრც
 ეების, მოსაწყენი ახლო ხედების მიუხედავად, ლე კორბუზიეს
იმიტაციები თითქოს ყვირის: „შეხედე, რა შევქმენი!“ უზარმაზარი ეგო საკუ
თარ მიღწევებზე აღტაცებით საუბრობს. იმის შესახებ კი, თუ როგორ ფუნ
ქიონ ირებს ქალაქი, ისევე, როგორც ქალაქი-ბაღნარი, ტყუილ
 ების მეტს
არაფერს გვეუბნება.
მიუხედავად იმისა, რომ დეცენტრისტებს, თავიანთი უტეხი ერთგულე
ბით პატარა ქალაქის სიმყუდროვის იდეალ
 ისადმი, არასდრ
 ოს ჰქონიათ
კარგი ურთიერთობა ლე კორბუზიესთან, მათი მოწაფეები ამ უკანასკნელ
თან განსაკუთრებულ სიახლოვეს ამჟღ
 ავნებენ. თითქმის ყველა გამოც
დილი ქალაქმშენებელი   სხვადასხვა სახის მუტაციებით, მაგრამ მაინც
ინარჩუნებს ამ ორ კონცეფციას. რეკონსტრუქციის ტექნიკები, როგორე
ბიცაა „სელექციური ამოღება“, „წერტილოვანი განახლება“, „განახლების
დაგეგმვ ა“ და „დაგეგმილი კონსერვაცია“ - რაც ნიშნავს მცდელობას, თა
ვიდან ავიცილოთ გაღარიბებული სივრც
 ეების სრული ნგრევა, მეტწილად  
მოტყუების ტექნიკებია. სინამდვ ილეში, ისინი მიზნად ისახავს, დაადგინოს
რა რაოდენობის ძველი შენობის შენარჩუნებითაა შესაძლებელი არე
ალის „სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარის“ ყაიდ
 აზე გარდაქმნ ა. ზონირების
სპეციალ
 ისტები, მეგზევეები, კანონმდ
 ებლები, პარკებისა და სათამაშო
მოედნების დამგეგმარებლები, რომელთაგანაც არავინ ცხოვრობს იდეო
ლოგიურ ვაკუუმში, განუწყვეტლივ იმოწმებენ ამ იდეალ
 ური ტიპის ქალა
ქის ორ მძლავრ და მესამე, უფრო მრავლისმომცვ ელ ხედვას, რომელიც,
არსებითად, წინა ორი ხედვის გაერთიან ებას წარმოადგენს. შესაძლოა
ისინი გზიდან უხვევდნ ენ, კომპრ
 ომისზე მიდიოდნენ, ავულგარულებდნ ენ,
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მაგრამ საბოლოო ჯამში მათ გვერდს ვერ უვლიან.
მოდით, დოგმატური დაგეგმარების კიდევ ერთ, ნაკლებად მნიშ
ვნელოვან მემკვიდრეობ ით ხაზს მოვავლოთ თვალი. იგი 1893 წლის
„კოლუმბის ექსპოზიციით“13 იწყება, რომელიც ჩიკაგოში ჩატარდა. დაახ
ლოებით იმავე პერიოდში, როცა ჰოვარდი ქალაქ-ბ აღნარის კონცეფცია
ზე მუშაობდა. ჩიკაგოს ბაზრობამ უგულებელყო ქალაქში ახლად აღმოცე
ნებული მოდერნისტული არქიტექტურის საინტერესო ნიმუშები და აქცენტი
რენესანსული სტილის რეტროგრესიულ იმიტაციებზე დასვა. მძიმე, გრან
დიოზ ული მონუმენტები ერთმანეთის მიყოლებით გამოფინეს პარკში, რო
გორც საკონდიტრო ნაწარმი დახლზ ე. ისინი, რაღაცნაირ
 ად, ლე კორბუ
ზიეს ერთგვაროვანი კოშკების დეკორირებულ წინასწარმეტყველებებს
ჰგავდა. სიმდიდრისა და მონუმენტალურობის ეს ორგიასტული ანსამბლ
 ე
ბი დამგეგმარებლებისა და პუბლიკის ყურადღებას ერთნაირ
 ი წარმატე
ბით იქცევდა. ამან დასაბამი მისცა მოძრაობ ას სახელწოდებით  „ქალაქიმშვენიერი“. საგულისხმოა, რომ გამოფენა დანიელ ბერნჰ ემის ბენეფისად
იქცა, რომელიც შემდგ
 ომ „ქალაქი- მშვენიერის“  წამყვ ანი დამგეგმარებე
ლი გახდა.
„ქალაქი- მშვენიერის“ მიზანი ერთგვარი „ქალაქი-მონუმენტური“ იყო.
ბაროკოს სტილის ბულვარების სასარგებლოდ, უარყვ ეს დიად
 ი სისტემე
ბი, რომლებმაც საბოლოოდ არაფერთან მიგვიყვანა. ის, რაც ნამდვ ილად
აღმოცენდა მოძრაობ ის წიაღში, „ცენტრი-მონუმენტური“ იყო, რომლის
მოდელირება თავდაპირველად გამოფენაზე მოხდა. ქალაქები ერთმა
ნეთის მიყოლებით აშენებდნ ენ საზოგადოებრივ და კულტურის ცენტრებს
ამ მოდელის მიხედვით. შენობები განთავსდა ისეთ ბულვარებში, როგო
რიცაა ბენჯამინ ფრანკლინის სახელობის პარკი ფილადელფიაშ ი; ისეთ
ხეივნებში, როგორიცაა კლივლენდის სამთავრობო ცენტრი. ზოგან შე
ნობები პარკებს ესაზღვრ
 ებოდა, მაგალითად,  საზოგადოებრივი ცენტრი
სენტ-ლ
 უისში ან უშუალ
 ოდ თვითონ იყო პარკში განთავსებული, როგორც
სან-ფ
 ანცისკოს საზოგადოებრივი ცენტრი. მიუხედავად მათი განლაგები
სა,  მთავარი ის გახლდ
 ათ, რომ მონუმენტები რაღაცნაირ
 ად მოწყვეტილი
იყო ქალაქის დანარჩენ ნაწილებს და მთლიან ად ეფექტის მოსახდენად
იყო დაგეგმილი, როგორც რაღაც მთლიან ის ცალკეული ნაწილი - გეგმის
ზედმიწევნითი ასლი.
ხალხი ამით ამაყობდა, თუმცა თავად ცენტრები თავიანთ ფუნქციას
მთლად კარგად ვერ ასრულებდა. მათ გარშემო განლაგებული ქალაქის
ჩვეულებრივი უბნები ღარიბდებოდა და ამ მდიდრული შენობების გარ
შემო,   მეორ
 ადი ტანსაცმლ
 ის მაღაზიები მრავლდ
 ებოდა.   გარდა ამისა,
ხალხი მათთან დისტანციას იჭერდა. როგორღაც, მიუხედავად იმისა, რომ
13    აგრეთვე ცნობილია, როგორც ჩიკაგოს მსოფლიო ბაზრობა, ღონისძიება, რომელიც
კოლუმბის მიერ ამერიკის აღმოჩენის 400 წლისთავს მიეძღვნა (მთ. შენ.).
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ბაზრობა ქალაქის განუყოფელ ნაწილად იქცა, ისე არ მუშაობდა, როგორც
ბაზრობა.
ცენტრები „ქალაქი-მშვენიერის“ არქიტექტურით მოძველდა, თუმცა
იმ იდეის კრიტიკული განხილვა, რომელიც ამ არქიტექტურის მიღმა იდგა,
არ მომხდარა. მეტიც, შეიძლება ისიც ითქვას, რომ დღეს ეს იდეა ისე გავ
ლენიან ია, როგორც არასდრ
 ოს. გარკვეული კულტურის და საზოგადოებ
რივი ფუნქციების გამოყოფა და მათი გაუცხოვება ქალაქის ყოველდღიუ
რობისგან სრულ ჰარმონიაშ ი მოდიოდ
 ა ქალაქ-ბ აღნარის სწავლებებთან.
კონცეფციები შესანიშნავად ეხამებოდა ერთმანეთს და წარმოიქმნ ა რა
ღაც სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარი-მშ ვ ენიერის მსგავსი, რომლის მაგალი
თადაც, უზარმაზარი ლინკოლნის სკვერის პროექტი გამოდგება ნიუ-იორ
კში, სადაც ქალაქი-მშ ვ ენიერის ტიპის კულტურის ცენტრს გარს ერტყმის
სხივფენილი ქალაქისა და სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარის ტიპის საცხოვ
რებელი, სავაჭრო და კამპუს-ც
 ენტრები.
ანალოგიურად, გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები და ამასთან,
წესრიგის დამყარება ზეწოლითა და მგეგმავთა გეგმიური დესპოტიზმის
მეშვეობ ით, მარტივად გავრც
 ელდა ქალაქის ფუნქციათ
 ა მთელ სპექტრზ ე.
დღემდე დიდი ქალაქის მიწათსარგებლობის გენგეგმა უმთავრესად გამო
ყოფილი და სტერილიზებული ფუნქციების სატრანსპორტო ქსელთან მი
მართების საკითხია.
დასაწყისიდან ბოლომდე, ჰოვარდიდან და ბერნჰემიდან – ურბანუ
ლი განახლების კანონში შესულ უკანასკნელ შესწორებამდე, მთლიანი
კონცეფცია, ქალაქის ფუნქციონირებასთან მიმართებაში, აბსოლუტურად
უსარგებლოა. შეუსწავლელი, ღირსებააყრილი ქალაქები კი, ამ გეგმებს
მსხვერპლადეწირება.
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2
ტროტუარების გამოყენებები: უსაფრთხოება
ქალაქის ქუჩები ტრანსპორტის გადაადგილების გარდა, მრავალ
სხვა ფუნქციას აც ასრულებს, ისევე როგორც ტროტუარ
 ები – ქუჩის ის ნაწი
ლები, რომლებიც ქვეით
 ებისთვისაა განკუთვნ ილი, მოსიარ
 ულეთა გადა
ადგილების გარდა სხვა დანიშნულებებსაც ემსახურება. ეს გამოყენებები
ცირკულაციას უკავშირდება, თუმცა ვერც ერთს პირდაპირ ვერ გავაიგ
 ი
ვებთ მასთან. თავის მხრივ, ისინიც ისეთივე მნიშვნ ელოვან როლს ასრუ
ლებენ ქალაქის გამართულად ფუნქციონ ირების საქმეში, როგორსაც ცირ
კულაცია.
ცალკე აღებული ტროტუარ
 ი აბსტრაქციაა , ის არაფერს წარმოად
გენს. იგი მნიშვნ ელობას მხოლოდ იმ შენობებთან და სხვა გამოყენებებ
თან ურთიერთობაში იძენს, რომლებიც მას, ან მასთან ახლომდებარე
ტროტუარ
 ებს აკრავს გარს. იგივე შეიძლება ითქვას ქუჩებზეც – ისინი მხო
ლოდ ტრანსპორტის გადაადგილებას არ ემსახურეა. ქუჩები და ტროტუ
არები – ქალაქის ყველაზე საჯარო სივრც
 ეები, ქალაქის სასიცოცხლო
ორგანოებია. იფიქრეთ ქალაქზე... რა მოგდით თავში პირველად მისი
წარმოდგენისას? რა თქმა უნდა ქუჩები. თუკი ქუჩები საინტერესოდ გამოი
ყურება, ქალაქიც საინტერესოა, თუ პირიქით, ქალაქი  მოსაწყენია.
გარდა ამისა, და აქ პირველ პრობლემას ვაწყდებით, თუკი ქალა
ქის ქუჩები დანაშაულისა და შიშისგან დაცულია, ქალაქიც მეტ-ნ აკლებად
დაცულია მათგან. როცა ადამიან ები ქალაქზე, ან მის რომელიმე უბანზე
საუბრისას აღნიშნავენ, რომ ქალაქი ან მისი რომელიმე ნაწილი საში
შია, მეტწილად გულისხმობენ, რომ ტროტუარ
 ებზე  თავს უსაფრთ
 ხოდ არ
გრძნობენ.
მაგრამ ტროტუარ
 ები და ისინი, ვინც მას იყენებენ, სულაც არ არიან
უსაფრთ
 ხოების პასიური ბენეფიციარ
 ები ან საფრთ
 ხის უმწეო მსხვერპლ
 
ნი. ტროტუარ
 ები, მათი მომიჯნავე გამოყენებები და ხალხი, რომელიც მათ
იყენებს, ქალაქური დრამის აქტიური თანამონაწილეები არიან, დრამისა,
რომელშიც ერთმანეთს ცივილიზაცია და ბარბაროსობა უპირისპირდება.
ქალაქში უსაფრთ
 ხოების შენარჩუნება ქუჩებისა და ტროტუარების ფუნდა
მენტური ამოცანაა.
ეს ამოცანა აბსოლუტურად განსხვავდება იმ ვალდებულებათაგან,
რომელიც პატარა ქალაქებისა თუ სუბურბანული დასახლებების ტროტუ
არებსა და ქუჩებს აკისრია. დიდი ქალაქები პატარა ქალაქებისგან მხო
ლოდ ზომით, სუბურბანული დასახლებებისგან კი, მხოლოდ სიმჭიდრო
ვით არ განსხვავდება. ისინი ფუნდამენტურად სხვა ტიპის დასახლებებია.
ერთ-ერთი უმნიშვნ ელოვანესი განმასხვავებელი ნიშანი ისაა, რომ დიდი
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ქალაქები სავსეა უცხო ადამიან ებით. დიდ ქალაქებში უცხოები გაცილე
ბით ხშირად გვხვდებიან, ვიდრე ნაცნობები. გაცილებით ხშირად არა
მხოლოდ საჯარო თავშეყრის ადგილებში, არამედ კარის ზღურბლ
 თ
 ანაც
კი.  უშუალ
 ო სიახლოვეში მობინადრე ადამიან ებიც კი, ერთმანეთისთვის
უცხონი არიან, რაც მცირე გეოგრაფიულ არეალზე მოსახლეობ ის მაღალი
სიმჭიდროვითაა განპირობებული.
მაშასადამე, წარმატებულად ქალაქის ის რაიო
 ნ ი შეიძლება ჩავთვა
ლოთ, სადაც უცხოებით გარემოცული ადამიან ები ქუჩაში თავს მშვიდად
და დაცულად გრძნობენ; სადაც უცხოს თვალებში მუქარა არ იკითხება. ის
რაიო
 ნ ი კი, რომელსაც ეს ატრიბუტი არ გააჩნია, ულევ პრობლემას უჩენს
ჯერ საკუთარ თავს, მერე კი – მთლიან ად ქალაქს.
დღეს ქალაქის ბევრი ქუჩა ძალადობამ დაიპყრო. ან ადამიან ებს მი
აჩნიათ ასე და ორივე შემთხვევაში შედეგი ერთია. „ძალიან საყვარელ,
მშვიდ ადგილას ვცხოვრობ“, – მეუბნება მეგობარი, რომელიც უკვე ახალ
ბინას ეძებს. „ერთადერთი, რაც ღამით მაწუხებს, გაძარცვ ული ადამიან ის
ყვირილია, რომელიც დროდადრო ჩამესმის“. სულაც არაა საჭირო, ძა
ლადობამ წალეკოს ქუჩები, იმისთვის, რომ ხალხი ამ ქუჩებისადმი შიშით
განიმსჭვალოს. რაც უფრო მეტად ეშინიათ, მით ნაკლებად იყენებენ მათ
და საფრთ
 ხეს კიდევ უფრო ამძაფრებენ.
რა თქმა უნდა, არსებობენ ადამიან ები, რომელთაც თავში უქრით.
ასეთი ადამიან ები ვერასოდეს იგრძ ნ ობენ თავს უსაფრთ
 ხოდ, რაც არ უნ
და ობიექტური გარემოებები იყოს ამისთვის შექმნ ილი. სხვა არის შიში,
რომელიც ჩვეულებრივ, კეთილგონიერ, ტოლერანტ, ხალისიან ადამია
ნებს გააჩნიათ, რომლებიც, აბსოლუტურად მართებულად, არ რისკავენ
ღამით ქუჩაში ხეტიალს, სადაც შეიძლება შეუმჩნ ევლად თავს დაესხან.
ძალადობას და რეალ
 ურ, არაწარმოსახვით დაუცველობას, რო
მელიც ამგვარ შიშებს წარმოშობს, ექსკლუზიურად ჯურღმ ულებს ვერ
მივაწერთ. სინამდვ ილეში ყველაზე მწვავედ ეს პრობლემა სწორედ იმ
„საყვარელ, მშვიდ საცხოვრებელ ადგილებში“ დგას, რომლის დატოვებაც
ჩემს მეგობარს ჰქონდა გადაწყვეტილი.
დაუცველობას ვერც ქალაქის ძველ უბნებს დავუკავშირებთ, რად
გან ყველაზე მძიმე შემთხვევებთან ქალაქის იმ ნაწილებში გვაქვს საქმე,
რომელთა რეკონსტრუქციაც ახლახან მოხდა, იმ საშუალ
 ო კლასისთვის
განკუთვნ ილი საცხოვრებელი პროექტების ჩათვლ
 ით, რომლებიც წარ
მატებულ რეკონსტრუქციებად ითვლ
 ება. ამასწინათ, ერთ-ერთ ეროვნულ
დონეზე აღიარ
 ებულ (განსაკუთერებით დამგეგმარებლებისა და გამქირა
ვებლების მიერ) პროექტში, უბნის პოლიციელი მაცხოვრებლებს აფრთ
 ხი
ლებდა, არა მარტო  სიბნელეში გარეთ ხეტიალზე ეთქვათ უარი, არამედ
არწმუნებდა არ ეპასუხათ კარის ზარზე, თუ არ ეცოდინებოდათ ვინ რეკავ
და. აქ ცხოვრება ნელ-ნ ელა სამი გოჭის ისტორიას ემსგავსებოდა. დაუც
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ველობის განცდ
 ა ტროტუარ
 ებზე თუ კარის ზღურბლ
 თ
 ან ისეთივე სერიო
ზული პრობლემაა იმ ქალაქებში, სადაც თანმიმდევრულად აწარმოებენ
აღდგ
 ენით სამუშაოე ბს, როგორც იქ, სადაც რეკონსტრუქციას ჩამორჩები
ან. სრულიად უსაფუძვლ
 ო იქნებოდა, პრობლემის მიზეზებად უმცირესო
ბათა ჯგუფები, ღარიბები ან მარგინალები დაგვესახელებინა. ყოველ ასეთ
ჯგუფში, ისევე როგორც ქალაქის იმ ადგილებში, სადაც ისინი ცხოვრობენ,
ცივილურობისა და უსაფრთ
 ხოების დონის უდიდეს განსხვავებებს აღმო
აჩენთ. ასე, მაგალითად, ნიუ-იორკში, დღის ან ღამის ნებისმიერ დროს,
ყველაზე უსაფრთხო ტროტუარები იმ უბნებშია, რომლებიც ღარიბებით
და უმცირესობათა ჯგუფებითაა დასახლებული. თუმცა, ამავე დროს, იმავე
ჯგუფებით დასახლებული სხვა უბნები ყველაზე საშიშად ითვლ
 ება. და ეს
მხოლოდ ნიუ-იორკს არ ეხება.
როგორც სუბურბანულ დასახლებებსა და პატარა ქალაქებში, ისე
მეტროპოლისებში ღრმა და რთული სოციალ
 ური დაავ ადებები კრიმი
ნალისა და სამართალდარღვევის საფარქვეშ იმალება. ეს წიგნი უფრო
ღრმა მიზეზებზე სპეკულაციებისთვის არ დაწერილა. ამ ეტაპზე საკმარი
სია აღვნ იშნოთ, რომ თუ გვინდა  შევინარჩუნოთ ქალაქის საზოგადოება,
რომელსაც შეუძლია მხედველობაში მიიღ
 ოს და დიაგნოზი დაუსვას სხვა,
უფრო ღრმა სოციალ
 ურ პრობლემებს, საწყის ეტაპზე აუცილებელია ცივი
ლურობისა და უსაფრთ
 ხოების გარანტირება იმ ძალებით, რომლებიც აქ
და ახლა გვაქვს ხელთ. ისეთი ქუჩების მშენებლობა, რომლებიც დანაშა
ულს შეუწყობს ხელს, სულელური იდეაა . არადა ეს არის ის, რასაც ახლა
ვაკეთებთ.
პირველი, რაც უნდა მივიღოთ მხედველობაში ისაა, რომ საჯარო
სიმშვ იდის უმთავრესი გარანტორი ტროტუარსა და ქუჩაში პოლიცია არ
არის, მიუხედავად იმისა, რომ მას თავისი, აუცილებელი როლი აკისრია.
წესრიგს, ჩვეულებრივ, მოქალაქეთა შორის არსებული, ჩახლართული,
თითქმის არაცნობიერი, ნებაყოფლობითი კონტროლისა და სტანდარ
ტების ქსელები ინარჩუნებს და აძლიერებს. ქალაქის ზოგიერთ ნაწილში  
– ძველი საჯარო საცხოვრებლის პროექტები და ქუჩები მოძრაობ ის მაღა
ლი ინტენსივობით, ამის საუკეთესო მაგალითებია, კანონის დაცვა ტრო
ტუარ
 ებსა და ქუჩებში ექსკლუზიურად პოლიციის ა და სპეციალური დაცვის
საქმიან ობაა. ასეთი ადგილები ჯუნგლებს ჰგავს. ვერანაირ
 ი პოლიცია ვერ
გაამყარებს ცივილურ წესრიგს იქ, სადაც ამის განხორციელების ნორმა
ლური, არაფორმალური მექანიზმები განადგურებულია.
მეორ
 ე, რაც უნდა გავიაზროთ ისაა, რომ დაუცველობის პრობლემა
ვერ გადაიჭრება მოსახლეობ ის მეტი გეოგრაფიული განფენილობით, რი
თაც ქალაქის თავისებურებებს მთლიან ად ვცვლით სუბურბანულ თავისე
ბურებებზე. ეს რომ გამოსავალი იყოს, ლოს-ანჯელესი უსაფრთ
 ხო ქალაქი
იქნებოდა, რადგან იგი თითქმის მთლიან ად სუბურბანულია. აქ თითქმის
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ვერ შეხვდ
 ებით კომპაქტურ დასახლებებს, რომელთაც შეიძლება მჭიდრო
უბნები ეწოდოს. მაგრამ ლოს-ანჯელესი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა
დიდი ქალაქი, ვერ დაემალება იმ ფაქტს, რომ როგორც ქალაქი, ის და
სახლებულია უცხო ადამიან ებით, რომელთა შორის უარყოფითი პიროვ
ნებებიც არიან. აქაური კრიმინალის მაჩვენებლებს გაოც
 ებაში მოვყავართ.
17 სტანდარტულ მეტროპოლიურ არეალს შორის, რომლებიც მილიონზე
მეტ მაცხოვრებელს ითვლ
 ის, ლოს-ანჯელესი იმდენად დაწინაურებულია
კრიმინალის მაჩვენებლით, რომ თავად ხდება განსხვავებული კატეგო
რია. ეს განსაკუთრებით ვლინდება პირადი თავდასხმის შემთხვევებში,
რომელთა გამო ადამიან ებს ქუჩაში გამოსვლ
 ის ეშინიათ.
მაგალითად, იმავე ლოს-ანჯელესს გაუპატიურების შემთხვევათა შე
მაძრწ უნებელი მაჩვენებელი აქვს: (1 959 შემთხვევა) –  100000 მოსახლეზე
31.9 შემთხვევა – ორჯერ მეტი, ვიდრე შემდგ
 ომ ორ ქალაქს, სენტ-ლ
 უისსა
და ფილადელფიას; სამჯერ მეტი, ვიდრე ჩიკაგოს – 10.1 და ოთხჯერ მეტი,
ვიდრე ნიუ-იორკს  – 7.4.
თავდასხმისა და ძარცვ ის შემთხვევებით ლოს-ანჯელესი 185 შემთხ
ვევით კვლავ ლიდერობს, მაშინ როცა, მომდევნო ორ ქალაქში, ბალტი
მორსა და სენტ-ლ
 უისში ეს მაჩვენებლებია 149.5 და 139.2,; ნიუ-იორკში  –
90.9; ჩიკაგოში კი  – 79.
კრიმინალის მთლიან ი მაჩვენებელი ლოს-ანჯელესში 2 507.6-ია 100
000 ადამიანზე, ბევრად მაღალი ვიდრე რიგით მომდევნო სენტ-ლ
 უისსა
და ჰიუსტონში – 1634.5 და 1541.1; ნიუ-იორკსა და ჩიკაგოში ეს მაჩვენებე
ლი 1145.3 და 943.5-ია.
კრიმინალის ასეთი მაღალი დონე უთუოდ კომპლ
 ექსური და სულ
მცირე, ნაწილობრივ ბნელით მოცული მიზეზებითაა გამოწვეული. მაგრამ
ერთ რამეში შეგვიძლია დარწმუნებულნი ვიყოთ: ქალაქის გეოგრაფიული
განფენა სულაც არ არის დანაშაულისგან და კრიმინალის შიშისგან დაცუ
ლობის გარანტორი. ასეთივე დასკვნ ა შეიძლება გამოვიტანოთ ნებისმიერ
დიდ ქალაქზე, სადაც ფსევდს უბურბანული და ყავლაგასული სუბურბანუ
ლი დასახლებები იდეალ
 ური ადგილებია გაუპატიურების, ძარცვ ის, ცემი
სა და ყაჩაღობისთვის.
სწორედ აქ ისმის ყველაზე მნიშვნ ელოვანი კითხვა: რამდენად ნოყი
ერ ნიად
 აგს უქმნ ის ქუჩა კრიმინალს? შესაძლოა, მოცემულ ქალაქში არსე
ბობს რაღაც აკუმულირებული კრიმინალი, რომელიც უბრალოდ ქუჩებში
ჟონავს (რისიც არ მწამს).  მიუხედავად იმისა, არის თუ  არა ეს ასე, სხვა
დასხვა ტიპის ქუჩები დანაშაულისა და დანაშაულისადმი შიშს განსხვავე
ბულ დონეზე განიცდის.
ზოგიერთი ქუჩა ძალადობისგან მეტ-ნ აკლებად დაცულია. ბოსტო
ნის ნორს-ენდის ქუჩები ამის შესანიშნავი მაგალითია. მიუხედავად იმისა,
რომ აქ, ძირითადად, იტალიელები ან იტალიური წარმოშობის ადამიან ე
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ბი ცხოვრობენ, ქუჩებში ხშირად შეხვდ
 ებით სხვადასხვა რასისა და წარმო
მავლობის ხალხს. ზოგი სხვა უბნიდანაა და ამ უბანში, ან მის მიმდებარე
ტერიტორიაზ ე მუშაობს; ზოგიერთი სასეირნოდ ან საყიდლებზე მოდის.
ბევრი სხვა, უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენელთა ჩათვლ
 ით, რო
მელთაც მემკვიდრეობ ით ერგოთ ის საშიში უბნები, რომლებიც სხვებმა უკ
ვე მიატ
 ოვეს, თავიანთ ჩეკებს ნორს-ენდშ ი ანაღდებენ და აქვე ხარჯავენ,
რადგან იციან, რომ კვირის ხელფასის აღება-დახარჯვის პროცესში ვიღაც
მესამე არ ჩაერევა.
ფრენკ ჰავი, ნორს-ენდ იუნიონ ის – ადგილობრივი სათემო გაერთია
ნების1 დირექტორი, ამბობს: „28 წელია აქ ვცხოვრობ და მთელი ამ დროის
განმავლობაში არც ერთხელ არ მსმენია გაუპატიურების, ძარცვ ის, ბავშვ ის
მოტაცებისა და ქუჩის სხვა დანაშაულთა შესახებ. რამე მსგავსი რომ მომ
ხდარიყო, აუცილებლად გავიგებდი, იმ შემთხვევაშიც თუკი ამბავი გაზე
თებამდე ვერ მიაღწევდა“. თუ ჰავის დავუჯერებთ, ბოლო ოცდაათ
 ი წლის
განმავლობაში ბავშვ ის მოტაცების, ან გვიან ღამით ძარცვ ის მცდელობის,
სულ რამდენიმე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი და ყველა შემთხვევაში უბ
რალო გამვლ
 ელებმა, ფანჯრებიდან მომზირალმა ხალხმა ან მაღაზიის
მფლობელებმა აღმოუჩინეს დაზარალებულს დროული დახმარება.
ამ დროს როქსბერიში, ელმ- ჰ ილის გამზირზე, რომელიც ბოსტონის
სიღრმ ეში მდებარეობს, თუმცა სუბურბანული ხასიათ
 ისაა, ქუჩაში თავდას
ხმები და ამ თავდასხმათა შესაძლებლობის პერმანენტული შიში, მით უმე
ტეს მაშინ, როცა მშველელი არავინაა, ჩვეულებრივ ადამიანებს უბიძგებს
ღამით ქუჩებსა და ტროტუარ
 ებს არ გაეკარონ. სულაც არ არის გასაკვირი,
რომ ამ და სხვა ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ მიზეზთა გამო,
როქსბერის დიდი ნაწილი დეგრადაციას განიცდის  – ის იქცა ადგილად,
რომელიც უნდა მიატ
 ოვო.
არ მინდა როქსბერიზე ან ერთ დროს მშვენიერ ელმ- ჰ ილის გამზირ
ზე განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო და გამოვარჩიო, როგორც
ყველაზე მოწყვლადი სივრც
 ეები. მათი შეზღუდულობები და განსაკუთრე
ბით მათი სასიკვდ
 ილო დაავ ადება –  სიჩლუნგე, სხვა ქალაქებშიცაა გავ
რცელებული. მაგრამ საზოგადოებრივი უსაფრთ
 ხოების დონის ამგვარი
განსხვავებები, ერთი ქალაქის შიგნით, აღნიშვნ ის ღირსია. ელმ- ჰ ილის
გამზირის პრობლემები კრიმინალის ან გაღარიბებული მოსახლეობ ის
დისკრიმინაციის შედეგი სულაც არ არის. ეს პრობლემები მომდინარეობს
მისი, როგორც უბნის, ფიზიკური უუნარობისგან უზრუნველყოს უსაფრთ
 ხო
ება და ამისთვის საჭირო  სიცოცხლისუნარიან ი გარემო.  
1   (Settlement Union) – სათემო გაერთიან ება. სეთლმ ენთ მოძრაობ ის შედეგად წარმოშობი
ლი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ყველაზე აქტიურად მოქმედებდნ ენ XIX
საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში, ბრიტანეთსა და აშშ- შ ი. ისინი იქმნ ებოდა დი
დი ქალაქების ღარიბ რაიო
 ნ ებში სიღარიბესთან ბრძოლის და ღარიბი მოქალაქეებისთვის
სხვადასხვა სახის სოციალ
 ური მომსახურების გაწევის მიზნით (რედ. შენ.).
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ერთი შეხედვით ერთმანეთის მსგავს უბნებსა თუ ადგილებს შორისაც
არსებობს მნიშვნ ელოვანი განსხვავებები საზოგადოებრივი უსაფრთ
 ხოე
ბის თვალსაზრისით.  ნიუ-იორკში, ვაშინგტონ-ჰ აუსზის საჯარო საცხოვრებ
ლის ინციდენტი ამის ნათელი მაგალითია. მოქირავნეთა ჯგუფმა, რომე
ლიც აქ თვითდამკვიდრებას ცდილობდა, 1958 წლის შუა დეკემბერში, ღია
ცის ქვეშ რამდენიმე ღონისძიება გამართა. სამი საშობაო ხიდან, რომე
ლიც აქ იყო წარმოდგენილი, ყველაზე დიდი (რომელიც იმდენად მძიმე
იყო, რომ ტრანსპორტირება, დადგმა და მორთვა გაუჭირდათ) უბნის შიდა
„ქუჩაზე“ აღმართეს, სადაც ხეივ ანი და სასეირნო ბილიკები იყო განთავსე
ბული. დანარჩენი ორი, ორივე ორ მეტრზ ე დაბალი და შესაბამისად, ად
ვილი გადასაადგილებელი, პროექტის განაპირა კუთხეებში, მცირე ზომის
მიწის ნაკვეთებზე განათავსეს, სადაც ის ძველი ქალაქის ცოცხალ, მკვეთ
ქუჩებსა და გადატვირთულ გამზირს ემიჯნება. დიდი ხე პირველივე ღამეს
მოიპ არეს მორთულობიან ად. დანარჩენი ორი, თავიანთი განათებებით,
მორთულობითა და ორნამენტებით ახალ წლამდე ხელუხლებელი დარ
ჩა. „ადგილი, საიდ
 ანაც ხე მოიპ არეს, თეორ
 იულად  ყველაზე უსაფრთ
 ხო,
მაგრამ, რეალ
 ურად ყველაზე საშიშია ხალხისთვის და განსაკუთრებით
ბავშვ ებისთვის“, –  ამბობს სოციალ
 ური მუშაკი, რომელიც მობინადრეთა
ჯგუფს ეხმარებოდა. „იმ ხეივ ანშიც ხალხი ნამდვ ილად არ არის უფრო მე
ტად დაცული, ვიდრე საშობაო ნაძვი. თუმცა, მეორ
 ე მხრივ, ის ადგილები
აღმოჩნდ
 ენ ხალხისთვის ყველაზე უფრო უსაფრთ
 ხო, სადაც დანარჩენი
ორი ხე იყო დადგმული და ორივე ხელუხლებელი დარჩა“.
ეს რაღაც ისეთია, რაც ყველამ იცის: კარგად გამოყენებულ ქუჩაზე
უსაფრთ
 ხოების ხარისხიც იზრდ
 ება. გაუდაბნოებული ქუჩა კი უსაფრთ
 ხო
ვერ იქნება. მაგრამ როგორ მუშაობს ეს რეალ
 ურად? რა ფაქტორები ზე
მოქმედებს ქალაქის ქუჩის კარგად გამოყენებაზე ან გაუმართავ მუშაო
ბაზე? რატომ არიდებენ თვალს ვაშინგტონ-ჰ აუსზის ხეივ ანს, რომელიც
წესით მიმზიდველი უნდა იყოს? რატომაა ხალხმრ
 ავალი, მის გადაღმა,
დასავლეთით მდებარე ძველი ქალაქის ტროტუარ
 ები? რატომ ხდება,
რომ ქუჩები რაღაც დროის განმავლობაში გადატვირთულია, შემდეგ კი
სრულიად გამოცარიელდება ხოლმე?
ქალაქის ქუჩას, აღჭურვილს იმისთვის, რომ თავი გაართვას უცხო
ებს და უსაფრთ
 ხოებაც უცხოთა თანაყოფნის შედეგად უზრუნველყოს, რო
გორც წარმატებული უბნების ქუჩებზე ყოველთვის ხდება, სამი ძირითადი
პარამეტრი სჭირდება:
პირველი:   უნდა არსებობდეს მკვეთრი საზღვარი საჯარო და კერ
ძო სივრც
 ეებს შორის. შეუძლებელია ამ ორი სივრც
 ის ერთმანეთში არევა,
როგორც ეს სუბურბანულ დასახლებებში   ან საცხოვრებელ პროექტებში
ხდება.
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მეორ
 ე: ქუჩებზე თვალი უნდა ეჭიროთ ადამიან ებს. მე ამას „ქუჩის მე
საკუთრეთა მახვილ თვალს“ დავარქმევდი. ისეთ ქუჩებზე, რომლებიც აღ
ჭურვილი იქნება იმისთვის, რომ მიიღ
 ოს უცხოები და უზრუნველყოს რო
გორც მათი, ისე ადგილობრივების უსაფრთ
 ხოება, შენობები ქუჩაზე უნდა
იყოს ორიენტირებული. დაუშვებელია, შენობები ზურგით ან გვერდითი
კედლებით განთავსდეს ასეთი ქუჩების მიმართ და ამით დააბრმ ავოს ისი
ნი.
და მესამე: ტროტუარ
 ით მუდმივად ვინმე უნდა სარგებლობდეს, არა
მხოლოდ „მახვილი მზერის“ კიდევ უფრო გასაძლიერებლად ქუჩაში, არა
მედ შენობებში მყოფი ადგილობრივების ყურადღების მისაპყრობადაც.
არავის სიამ ოვნებს ფანჯრიდან ცარიელი ქუჩის თვალიერება. ადამიან ე
ბის უმეტესობას მოსწონს ცოცხალი, აქტიური ქუჩის ყურება.
უფრო პრიმიტიულ, მცირე ზომის დასახლებებში ქცევის დასაშვებ თუ
დაუშვებელ ნორმებზე კონტროლი მეტ-ნ აკლები ეფექტურობით ხორცი
ელდება რეპუტაციის, ჭორის, მოწონების, დაწუნებისა და სანქციების უხი
ლავ ქსელთა მეშვეობ ით. თუ, რა თქმა უნდა, ადამიან ები იცნობენ ერთ
მანეთს და ინფორმაცია დაუბრკ ოლებლად ვრცელდება.  დიდი ქალაქის
ქუჩებში კი, სადაც არა მხოლოდ ადგილობრივების, არამედ სუბურბიიდ
 ან
თუ მცირე ქალაქებიდან ჩამოსული სტუმრების, რომელთაც უბრალოდ
სურთ, მცირე ხნით მაინც მოსცილდნ ენ შინაურ ჭორებსა და სანქციებს , სო
ციალ
 ურ ქცევებზე კონტროლის პრობლემა დგას, პრევენციული მექანიზ
მები ბევრად ეფექტურად უნდა მუშაობდეს. რა თქმა უნდა, ილუზიაა , რომ
დიდ ქალაქებში ასეთი ფუნდამენტური პრობლემის ერთბაშად გადაჭრა
შეიძლება. მიუხედავად ამისა, უამრავ ქუჩაზე ამის განხორციელება მშვე
ნივრად ხერხდება.
ფუჭი იქნებოდა მცდელობა, დაუცველი ქუჩების დილემის გადაჭ
რისთვის საკმარის წინაპირობად ცალკეული სივრც
 ეების, ვთქვათ, შიდა
ეზოების ან გასართობი ადგილების უსაფრთ
 ხოების უზრუნველყოფა მიგ
ვეჩნია. განსაზღვრ
 ების თანახმად, ქუჩები უცხო ადამიან ების თავშეყრის
ადგილებია. ქუჩებმა არა მხოლოდ ავისმზ რ
 ახველი უცხოებისგან უნდა და
იცვას ქალაქი, არამედ უამრავი კეთილმოსურნე უცხო ადამიან იც უნდა უზ
რუნველყოს საჭირო უსაფრთ
 ხოებით. გარდა ამისა, არც ერთ ნორმალურ
ადამიანს, ბავშვების ჩათვლ
 ით, არ შეუძლია გაატ
 აროს მთელი ცხოვრება
რაღაც ხელოვნურ სამოთხეში. ყველამ უნდა ისარგებლოს ქუჩებით.
ზედაპირზე მხოლოდ ის ჩანს, რომ სულ რამდენიმე, უმარტივესი
პროცედურაა ჩასატარებელი: ქუჩები, სადაც საჯარო სივრც
 ე ერთმნ იშვნ ე
ლოვნად საზოგადოებრივი, პრივატულისგან ფიზიკურად გამოცალკევებუ
ლი იქნება, დავიცვათ ისე, რომ მკაფიოდ დაფიქსირდეს სივრც
 ეები, რო
მელთაც მეთვალყურეობ ა სჭირდებათ. უზრუნველვყ ოთ, რომ ადამიან ებს,
რაც შეიძლება ხანგრძ ლ
 ივად, ეჭიროთ თვალი ქუჩებზე.
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თუმცა, ამ მიზნების განხორციელება არც ისეთი იოლია, როგორც
ერთი შეხედვით ჩანს, განსაკუთრებით მეორ
 ე მიზნის. ვერ აიძულებ ადამი
ანს, თვალი ეჭიროს ქუჩაზე, რომლის თვალიერებაც არ სურს. უსაფრთ
 ხო
ება, რომელსაც ურთიერთკონტროლითა და ურთიერთმეთვალყურეობ ით
ვაღწევთ, სასტიკად ჟღერს, თუმცა რეალ
 ურად ასე არ არის. დაცულობა  
ქუჩებში, როგორც წესი, ყველაზე უკეთ მაშინაა გარანტირებული, როცა
ადამიან ები თავიანთი ნებით სარგებლობენ ქუჩებით, სიამ ოვნებას იღებენ
აქ მოძრაობ ით და ვერც კი აცნობიერებენ, რომ პასიურ მეთვალყურეობ ას
ახორციელებენ.
ასეთი მეთვალყურეობ ის წინაპირობად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ტრო
ტუარ
 ების გასწვრ
 ივ განლაგებული მაღაზიებისა და სხვა საზოგადოებრი
ვი სივრც
 ეების საკმარისი რაოდ
 ენობა; განსაკუთრებით მნიშვნ ელოვანია,
რომ მათ შორის იყოს სავაჭრო დაწესებულებები და საზოგადოების თავ
შეყრის ადგილები, რომელთაც მოქალაქეები საღამოსა და ღამის საათ
 ებ
ში სტუმრობენ; მაღაზიები, ბარები და რესტორნები ამის ყველაზე კარგი
მაგალითებია, რადგანაც ქუჩების დაცულობას სწორედ მათი რამდენიმე
სახის კომპლ
 ექსური ფუნქციონ ირება უზრუნველყოფს:
პირველი, ისინი აძლევენ მოქალაქეებს,   როგორც ადგილობრი
ვებს, ისე უცხოებს, კონკრეტულ მიზეზებს ისარგებლონ ტროტუარ
 ებით, სა
დაც  ესა თუ ის ობიექტია განთავსებული.
მეორ
 ე, ისინი აცოცხლებენ ისეთ ადგილებს, რომელთაც თავისთა
ვად მიზიდულობა და საზოგადოებრივი გამოყენება არ გააჩნიათ, მაგრამ
ფეხით მოსიარ
 ულეების ერთი ობიექტიდან მეორ
 ისკენ გადაადგილები
სას აქაც ხალხმრ
 ავლობა ფიქსირდება. ეს გავლენა, როგორც წესი, არ
ვრცელდება დიდ გეოგრაფიულ არეალ
 ებზე, ამიტომაც ასეთი დაწესებუ
ლებები უბნებში ხშირად უნდა გვხვდებოდეს, რათა გამვლ
 ელებით მომა
რაგდეს ქუჩის ის მონაკვეთები, რომლებშიც საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილები იშვიათ
 ად, ან საერთოდ არ გვხვდება. ამას გარდა, საჭიროა
თავად ამ დაწესებულებების მრავალფეროვნება, იმისთვის, რომ გამვლ
 ე
ლებს მარშრ
 უტების აღრევის მიზეზი მისცეს.
მესამე, მაღაზიის მფლობელები და სხვა მცირე ბიზნესმენები, რო
გორც წესი, თავად სიმშვ იდისა და წესრიგის დიდი მოსურნენი არიან. მათ
სძულთ ჩამსხვრ
 ეული ფანჯრები და ქუჩის ინციდენტები; მათ სძულთ, რო
დესაც კლიენტები უსაფრთ
 ხოების გამო ღელავენ.  საკმარისი რაოდ
 ენო
ბის შემთხვევაში, ისინი ქუჩის ბრწყინვალე მეთვალყურეები და ტროტუა
რის უბადლო მეურვეები ხდებიან.
მეოთხე, საყიდლებზე, სასეირნოდ, საჭმელად თუ დასალევად გამო
სული ადამიან ების აქტივობა თავისთავად იპყრობს კიდევ სხვა ადამიან ე
ბის ყურადღებას.
ეს უკანასკნ ელი შენიშვნ ა, რომ ხალხმრ
 ავლობა კიდევ სხვა ადამია
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ნების ყურადღებას  იპყრობს, ისაა, რაც ქალაქის დამგეგმარებლებსა და
დიზაინ ერებს ყველაზე ნაკლებად ესმით. მთელი მათი აქტივობა ემყარე
ბა მოსაზრებას, რომ ქალაქის მოსახლეობ ა სიცარიელეს, განმარტოებას,
წესრიგსა და სიმშვ იდეს ეძებს. ეს მოსაზრება საფუძველშივე მცდარია. ყვე
ლა დიდი ქალაქის მაგალითი საპირისპიროს ამტკიცებს: ადამიან ებს უყ
ვართ, როცა თვალს ადევნებენ სხვა ადამიანთა აქტივობას. ამის საილ
 უს
ტრაციოდ ნიუ-იორკის ზემო ბროდვეის მაგალითს მოვიშველიებ: აქ ქუჩას
შუაშ ი ვიწრო ხეივნი მიუყვება. ქუჩების გადაკვეთის წერტილებზე, ბეტონის
დიდ დამცავებს უკან,   სკამებია განთავსებული და ოდნავ თბილ ამინდ
შიც კი ხალხით ივსება. ისინი უყურებენ გამვლ
 ელებს, რომლებიც ხეივ ანს
მათ თვალწინ კვეთენ; უყურებენ ტრანსპორტის მოძრაობ ას, მოსეირნეებს
სავსე ტროტუარ
 ებზე, უყურებენ ერთმანეთს. უფრო ზემოთ ბროდვეი აღ
წევს  კოლუმბიის უნივერსიტეტს და  ბარნარდ კოლეჯს, რომლებიც, შესა
ბამისად, მის მარჯვნ ივ და მარცხნივ მდებარეობს. აქ ყველგან სიმშვ იდე
და სიწყნარეა. არც ერთი მაღაზია, არანაირ
 ი აქტივობა, გამვლ
 ელებისა
გან თითქმის დაცლილი ტროტუარ
 ები – არც ერთი მეთვალყურე. სკამები
აქაც დგას, თუმცა საუკეთესო ამინდშ იც ცარიელია. ერთხელ ჩამოვჯექი
და მივხვდ
 ი, რატომაც. ამაზე მოსაწყენი ადგილი არსად შემხვედრია. ამ
ინსტიტუციების სტუდენტებიც კი ცდილობენ სიმარტოვეს თავი დააღწიონ.
ისინი თავისუფალი დროის გატარებას, საშინაო დავალების მომზადებას
ან უბრალოდ, ქუჩის ყურებას კიბეზე არჩევენ, რომელიც ყველაზე ხალხმ
რავალ ადგილს, კამპუსის კვეთას გადაჰყურებს.
იგივე ხდება ქალაქის სხვა ქუჩებშიც. ცოცხალ ქუჩას ყოველთვის
ჰყავს როგორც მომხმარებლები, ისე უბრალო მეთვალყურეები. შარშან
ერთ-ერთ ასეთ ქუჩაზე, მანჰეტენის ქვემო ისტ-ს აიდზე მოვხვდ
 ი, სადაც ავ
ტობუსს ველოდებოდი. ერთ წუთზე მეტ ხანს არ დავყოვნებულვარ, რაც
სავსებით საკმარისი დროა იმისთვის, რომ თვალი მოავლო ქუჩის აქტი
ვობას – გამვლ
 ელები, მოსეირნეები, მოთამაშე ბავშვ ები ან უსაქმოდ მოხე
ტიალ
 ეები. ჩემი ყურადღება ერთმა ქალმა მიიპყრო, რომელმაც ქუჩის მო
პირდაპირე შემოსავლიან ი სახლის მესამე სართულის ფანჯარა გამოაღ
 ო
და გულმოდგინედ რაღაცას მანიშნებდა. როცა აზრზ ე მოვედი და მივხვ
დი, რომ ჩემი ყურადღების მიპყრობას ცდილობდა, ხმამაღლა დამიყვირა:
„აქ ავტობუსი შაბათობით არ დადის!“ ხელების მოძრაობ ითა და შეძახი
ლებით ქუჩის კუთხისკენ გამგზავნა. ეს ქალი ერთ-ერთი იყო ნიუ-იორკის
იმ ათასობით მოქალაქისგან, რომლებიც თავისდაუნებურად ზრუნავენ ქუ
ჩებზე. ისინი ცნობენ უცხოებს. ისინი თვალს ადევნებენ ყველაფერს რაც
ხდება. როგორც კი საჭიროება პოლიციის გამოძახებას, ან გზააბნეული
გამვლ
 ელის სწორ გზაზე დაყენებას ითხოვს, ამას უმალვე ასრულებენ.
ასეთი აქტივობა, როგორც წესი, ადგილობრივის მხრიდან მოითხოვს ერ
თგვარ ქუჩისადმი მიკუთვნ ებულობის გრძნობას და მოლოდინს, რომ თა
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ვადაც აღმოუჩენენ დახმარებას, თუკი გასაჭირში ჩავარდება. ამ საკითხებს
წიგნშ ი მოგვიან ებით განვიხილავთ. მაგრამ ქმედებაზე უფრო მნიშვნ ელო
ვანი, და ნებისმიერი ქმედებისთვის აუცილებელი, თავად მეთვალყურეო
ბაა.
თუმცა, ისიც მართალია, რომ ყველა არ ზრუნავს ქუჩებზე და ქალაქის
ბევრ მაცხოვრებელს, ისევე როგორც აქ მომუშავე ადამიანს, წარმოდგენა
არ აქვს რატომ გრძნობს თავს დაცულად თავის სამეზობლოში. ერთხე
ლაც, ჩემს ქუჩაზე რაღაც ინციდენტს ჰქონდა ადგილი და ამ მოსაზრების
გამო დავინტერესდი.
ჩემი კვარტალი პატარაა, თუმცა აქ საკმაოდ მრავალგვარი შენობაა
მოთავსებული: აქ შეხვდ
 ებით რამდენიმე ძველებურ სამ და ოთხსართუ
ლიან შემოსავლიან სახლს, რომლებიც იაფფასიან გასაქირავებელ ბინე
ბად გადაუკეთებიათ ან მთელი სართული ერთ ოჯახს უჭირავს (როგორც
ჩვენ) და რომელთა პირველ სართულებზე მაღაზიებია განთავსებული. ად
რე ქუჩის გადაღმა, ძირითადად, ოთხსართულიან ი აგურის შემოსავლიან ი
ბინები იდგა, პირველ სართულზე მაღაზიებით.  მაგრამ 12 წლის წინ რამ
დენიმე შენობა, ქუჩის კუთხიდან შუამდე, ერთ დიდ ნაგებობად გადაკეთ
და, ლიფტებიან ი მცირე ფართის აპარტამენტებით და მაღალი საქირავნო
ფასით. ინციდენტი, რომელმაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო, იყო კონფლიქ
ტი კაცსა და პატარა, 8-9 წლის გოგონას შორის. მამაკაცი   ცდილობდა,
გოგო სადღაც წაეყვანა. ის გოგონას მლიქვნ ელური ტონით, გულცივად
ესაუბრებოდა. გოგონა კი, როგორც ყველა უკმაყოფილო ბავშვ ი, ხისტად
ეწინააღმდ
 ეგებოდა და ქუჩის გადაღმა ერთ-ერთი სახლის კედელს ეკვ
როდა.
ამ სცენას მეორ
 ე სართულის ფანჯრიდან ვუყურებდი და ვფიქრობდი,
რა გზით შეიძლებოდა ჩავრეულიყავი, თუ აუცილებლობა მოითხოვდა.
თუმცა, დავინახე, რომ ამის საჭიროება არ დადგებოდა. სახლის პირველ
სართულზე მდებარე საყასბოდან ქალი გამოვიდა, რომელიც ქმართან ერ
თად მაღაზიას ფლობს. ის მამაკაცისგან ოდნავ მოშორებით იდგა, ხელები
გადაეჯვარედინებინა და სახეზე თავდაჯერებულობა ეწერა. ჯო კორნაჩია,
რომელიც სიძეებთან ერთად გასტრონომიულ მაღაზიას უძღვება, მეორ
 ე
მხარეს იდგა. ზემოთ, შემოსავლიან ი ბინის ფანჯრებიდან ერთბაშად რამ
დენიმე ბინადარმა გამოყო თავი. ერთ-ერთი წამსვე გაქრა ფანჯრიდან და
თვალის დახამხამებაში კარის ზღურბლ
 თ
 ან, მამაკაცის ზურგს უკან გაჩნ
და. ქუჩის იმ მხრიდან, საიდ
 ანაც მე ვიყურებოდი, შევნიშნე ზეინკალი, ხი
ლის გამყიდველი და სამრეცხაოს მფლობელი, რომლებიც მაღაზიებიდან
გარეთ გამოვიდნენ. გარდა ამისა, ჩვენ გვერდზ ე სახლის რამდენიმე ღია
ფანჯრიდანაც ადევნებდნ ენ სცენას თვალს. ჩანდა, არავინ მისცემდა მამა
კაცს გოგონას უნებართვოდ წაყვანის უფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ
არავინ იცოდა ვინ იყო პატარა.
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სამწუხაროდ, ვწუხვარ მხოლოდ და მხოლოდ დრამატულ მიზეზთა
გამო, გოგონა ზემოთხსენებული მამაკაცის შვილი აღმოჩნდ
 ა.
მთელი ამ მცირე დრამის მსვლელობისას, ალბათ, სულ ხუთი წუთის
განმავლობაში, ძვირფასი აპარტამენტების ფანჯრებთან არც ერთი ადა
მიან ი არ შემინიშნავს. არადა, პირველად აქ რომ გადმოვედი, ვოცნებობ
დი, ძველი შენობების რეაბ ილიტაციის პროცესი ამ შენობის მაგალითზე
წარმართულიყო. ახლა კი ვხვდები, და მხოლოდ ცუდი წინათრგ
 ძნ ობით
შემიძლია ვიწინასწარმეტყველო, რომ კვარტლის დანარჩენი ნაწილების
ტრანსფორმაცია სწორედ ამ ძვირადღირებული აპარტამენტის მოდელი
თაა ნაკარნახევი. ამ ძვირფასი ნაგებობების მოქირავნეებს, რომლებიც
ისე სწრაფად იცვლ
 ებიან, რომ მათი სახეზე დამახსოვრებაც კი გვიჭირს2,
წარმოდგენაც კი არ აქვთ, ვინ ან როგორ ზრუნავს მათ ქუჩაზე. ქალაქის სა
მეზობლოს შეუძლია დაიტ
 იოს და კიდევაც დაიცვას ამ გადამფრენ ფრინ
ველთა საკმარისი რაოდ
 ენობა, როგორც, მაგალითად ჩვენს სამეზობლო
ში ხდება. მაგრამ თუ სამეზობლო საბოლოოდ აივსება ასეთი ხალხით,
ისინი ნელ-ნ ელა ქუჩაში თავს დაუცველად იგრძ ნ ობენ, მის შესახებ ბუნ
დოვანი მისტიფიკაციის ტყვეობ აში აღმოჩნდ
 ებიან და თუ მოვლენები საკ
მარისად ცუდად განვითარდა, გადაბარგდებიან სხვა უბანში, რომელსაც
იგივე მისტიფიკაციის საფუძველზე უსაფრთ
 ხოდ მიიჩნევენ.  
ზოგიერთ მდიდრულ სამეზობლოში, რომელთა მაცხოვრებლები პა
სუხისმგ
 ებლობით ვერ დაიკვეხნიან, მაგალითად, ნიუ-იორკში, პარკ ავე
ნიუს საცხოვრებელ ნაწილში, ანდა უფრო ზემოთ, მეხუთე ავენიუზე, ქუჩის
მეთვალყურეებს ქირაობ ენ. პირველი მათგანის მონოტონური ტროტუარ
 ე
ბით თითქმის არავინ სარგებლობს, რადგან ისინი, ვინც აქ უნდა იყვნ ენ,
სავარაუდოდ, აღმოსავლეთით – საინტერესო ბარებით, მაღაზიებითა და
რესტორნებით სავსე ლექსინგტონ ავენიუს, დასავლეთით კი – მედისონ
ავენიუს და მათკენ მიმავალი გადამკვეთი ქუჩების ტროტუარ
 ებს ამჯობინე
ბენ. შვეიც
 არებისა და სახლმ მ ართველების, დამტარებლებისა და ძიძების
ქსელები, დაქირავებული სამეზობლოს ფორმით, პარკ ავენიუს საცხოვრე
ბელ ნაწილს მეთვალყურეებით ამარაგებს. ღამით შვეიც
 არების მახვილი
თვალის იმედად გამოსული ძაღლით მოსეირნეები მშვიდად დააბ იჯებენ
ქუჩებში და პატრულის ფუნქციას აც ითავსებენ. მაგრამ ამ ქუჩას იმდენად
დაბრმ ავებული აქვს ჩაშენებული თვალები, იმდენად მოკლებულია მისი
გამოყენების ან თვალიერების კონკრეტულ მიზეზებს,  რომ ბინების გაუფა
სურების და დაქირავებული სამეზობლოს ანაზღაურების გარეშე დარჩე
ნის შემთხვევაში, ეს ადგილი საშიშ, დაუცველ ქუჩად იქცევა.
თუკი ქუჩა კარგადაა აღჭურვილი იმისთვის, რომ უცხოებს თავი გა
2   მაღაზიის მეპატრონეების თქმით, ზოგიერთ მათგანს მხოლოდ ლობიოთ
 ი და პურით გა
აქვს თავი და მთელ დროს ისეთი ბინის ძებნას ახმარენ, რომლის ქირაშიც მთელი მათი შე
მოსავლის გადახდა არ მოუწევთ (ავტ. შენ.).
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ართვას,  თუკი საჯარო და პრივატულ სივრც
 ეებს შორის საზღვარი მკვეთ
რადაა გავლებული, ითავსებს აქტივობისა და მეთვალყურეების საბაზისო
რაოდ
 ენობას, უცხო ადამიანთა სიმრავლე აქ ერთბაშად მხიარ
 ულებად
იქცევა.
ქუჩაზე, სადაც მე ვცხოვრობ, უცხო ადამიან ების მიმოქცევა დიდ
როლს თამაშობს, განსაკუთრებით ღამით, როცა წესრიგი და უსაფრთ
 ხო
ება სასიცოცხლოდ მნიშვნ ელოვანი ხდება. გაგვიმართლა, რომ აქ გარ
და ორი ლოკალური მნიშვნ ელობის ბარისა, არის კიდევ ერთი, საკმაოდ
ცნობილი ბარი, რომელიც მოსაზღვრ
 ე სამეზობლოებიდან და სხვა ქალა
ქებიდანაც კი იზიდავს სტუმრებს. აქ დადიოდ
 ა პოეტი დილან ტომასი და
აღნიშნა კიდეც ერთ-ერთ თავის ნაწარმოებში.   ეს ბარი ორ ცვლაში მუ
შაობს: დილიდან შუადღემდე იგი ადგილობრივი ირლანდიელი გემების
მტვირთავებისა და ხელოსნების თავშეყრის ადგილია, გვიან შუადღიდან
კი – ახალი სასიცოცხლო ენერგიით ივსება და აქ კოლეჯის სტუდენტები იკ
რიბებიან, ლუდს სვამენ, კოქტეილ
 ის წვეულებებს აწყობენ და მხიარ
 ულე
ბა დილამდე გრძელდება. ზამთრის სუსხიან ღამეში, როგორც კი „თეთრ
ცხენს“ ჩაუვლი და კარი გაიღ
 ება, ცოცხალი საუბრის თბილი ტალღა გადა
გივლის. ბარის სტუმრები და მასპინძლ
 ები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის,
რომ დილის სამამდე ქუჩა ზომიერად გადატვირთული იყოს ხალხით და
ადგილობრივებისთვის გვიან ღამით სახლშ ი დაბრუნება პრობლემას არ
წარმოადგენდეს. ცემის ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც გამიგია ჩვენს
ქუჩაზე, გამთენიის ას მოხდა, როცა ბარი უკვე დაკეტილი იყო. მოჩხუბრები
ერთ-ერთმა ჩვენმა მეზობელმა გააშველა, რომელმაც ფანჯრიდან შენიშ
ნა აყალ-მ აყალი და როგორც ჩანს, ქვეცნობიერად, იმ გრძნობით, რომ
ღამითაც წესრიგისა და უსაფრთხოების დამცვ ელთა ქსელის ნაწილი იყო,
ჩხუბში ჩაერია.
ჩემი მეგობარი ქალაქის ზემო ნაწილში ცხოვრობს, სადაც საეკლე
სიო და სათემო ცენტრებია განთავსებული და იმავე ფუნქციას ასრულებს,
რასაც   „თეთრი ცხენი“ ჩვენთან. დოგმატური დაგეგმარება ღრმადაა გა
ჯერებული პურიტანული და უტოპიური შეხედულებებით იმაზე, თუ როგორ
უნდა გაატ
 არონ ადამიან ებმა თავისუფალი დრო და ადამიან ის პირადი
ცხოვრების შესახებ ამგვარი მორალიზმები, გეგმარებაში მცდარადაა აღ
რეული ქალაქების ფუნქციონ ირების იდეებთან.   ქალაქის ქუჩების ცივი
ლურობის შენარჩუნების საქმეში ბარი „თეთრი ცხენი“ და ეკლესიის მიერ
დაფინანსებული ახალგაზრდ
 ული ცენტრი, როგორი განსხვავებულიც არ
უნდა იყოს ერთმანეთისგან, რეალ
 ურად, ერთსა და იმავე სამუშაოს ასრუ
ლებს. ქალაქი არა მხოლოდ გემოვნებათა შორის კონფლიქტს, განსხვა
ვებულ მიზნებსა და ინტერესებს აერთიან ებს, არამედ მოითხოვს კიდეც  
მისწრაფებათა და შეხედულებათა მრავალფეროვნებას. უტოპისტები და
მოქალაქეთა თავისუფალ დროზე მოძალადე მენეჯერები, რომლებიც
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ერთადერთ, კანონიკურ ხედვას გვთავაზობენ, ქალაქისთვის მეტწილად
ზიან ის მომტანია. რაც უფრო მეტ მრავალფეროვნებასა და ლეგიტიმურ
ინტერესებს (ლეგიტიმურს მკაცრად იურიდიული თვალსაზრისით) აძლევს
ქალაქი გასაქანს, მით უფრო ეფექტურია მისი ფუნქციონ ირება, მისი ქუჩები
კი –დაცული და მოწესრიგებული.

ბარებს, ისევე როგორც სხვა კომერციულ დაწესებულებებს, ქალაქში
ცუდი რეპუტაცია სწორედ იმიტომ აქვს, რომ იქ თავს უცხო ადამიან ები იყ
რიან. უცხოს კი ქალაქში წესრიგის დამცვ ელად არ თვლიან.
ამ სამწუხარო რეალ
 ობას საოც
 არი სიზუსტით გამოხატავს ქალაქის
გამოფიტული ნაცრისფერი სარტყლები და ერთ დროს ფეშენებელური,
ახლა კი დეგრადირების გზაზე მდგარი ქალაქის შიდა საცხოვრებელი
არეალ
 ები. რაკი ეს უბნები  ასე საშიშია,  ქუჩები კი, ჩვეულებრივ, სიბნელი
თაა მოცული, ადამიან ები მიიჩნევენ, რომ პრობლემის თავი და თავი  შე
იძლება არასაკმარისი ქუჩის განათება იყოს. მართალია, კარგი განათება
მნიშვნ ელოვანია, მაგრამ მხოლოდ სიბნელეს ვერ მივიჩნევთ ამ უსიცოცხ
ლო, ფუნქციურად დაავ ადებული სივრც
 ეების წარმომქმნ ელ ფაქტორად.
განათების ფასი უსიცოცხლო სივრც
 ეებისთვის მაშინ იზრდ
 ება, როცა
ის თვითდაჯერებულობას მატებს იმ ადამიან ებს, რომელთაც ტროტუარ
 ით
სარგებლობა სჭირდებათ, ან უბრალოდ, სეირნობა სურთ, მაგრამ კარ
გი განათების არარსებობის გამო, ამას ვერ ბედავენ. ამგვარად, განათე
ბა უბიძგებს ადამიან ებს, თვალი მიაპყრონ ქუჩას. გარდა ამისა, როგორც
ცნობილია, კარგი განათება აუმჯობესებს თვალთახედვას, აცოცხლებს,
ამახვილებს მზერას, რაც ასე ძვირფასია პირქუში, სტატიკური სივრც
 ეების
თვის. მაგრამ თუკი არავინაა ისეთი, ვინც თვალს მოავლებს ან თუკი მათ
გონებაში, ვინც აკვირდება, არ არსებობს არანაირ
 ი თავდაჯერებულობა,
თუნდაც ქვეცნობიერ დონეზე, განათების ღირებულება მთლიან ად უფა
სურდება. შემაძრწ უნებელი კრიმინალური შემთხვევები კარგად განათე
ბულ მეტროსადგურებში ხშირად ხდება, როდესაც მეთვალყურე არავინაა,
მაგრამ თეატრში – არასდრ
 ოს, რადგან აქ თვალები სიბნელეშიც აკვირ
დებიან. ქუჩის განათება შეიძლება იმ ქვას შევადაროთ, რომელიც ციდან
უდაბნოში ეცემა, დაცემის ხმა კი არავის ესმის. ანათებს თუ არა განათება
თვალების გარეშე? პრაქტიკული დანიშნულებით – არა.
იმ მღელვარების აღსაწერად, რომელსაც ქალაქის უსიცოცხლო ზო
ნებში უცხო ადამიანთა გამოჩენა იწვევს, თავდაპირველად ერთი, რაღაც
აზრით მეტაფორული ქუჩის თავისებურებებს მიმოვიხილავ. ეს არის სხივ
ფენილი ქალაქის იდეიდ
 ან ნაწარმოები,    საჯარო საცხოვრებელი პრო
ექტების დერეფნები. ამ შენობების ლიფტები და დერეფნები ერთგვარი
ქუჩებია. ეს არის ჰაერში გამოკიდებული ქუჩები, რომელთა მიზანია ჩვე
ულებრივი, „მიწიერი“ ქუჩების გაქრობა და ტერიტორიის უკაცურ პარკად
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გადაქცევა, როგორიცაა ვაშინგტონ-ჰ აუსზის ხეივ ანი, საიდ
 ანაც საშობაო
ხე მოიპ არეს.
შენობების ინტერიერების ეს კომპონენტები შეგვიძლია მივიჩნიოთ
ქუჩებად არა მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ გადაადგილდებიან ბინადრები,
რომელთა უმრავლესობა შეიძლება ერთმანეთს არ იცნობდეს, არამედ
იმიტომაც, რომ ისინი ხელმისაწვდ
 ომია ფართო საზოგადოებისთვისაც.
ისინი  მაღალი კლასის საბინაო სტანდარტებს იმიტირებენ დარაჯებისა და
ლიფტიორ
 ებისთვის გადასახდელი სახსრების გარეშე. ყველას შეუძლია
შენობაში დაუკითხავად შესვლ
 ა, მისი ლიფტ-ქ უჩებითა და კორიდორ-ტ

როტუარ
 ებით სარგებლობა. მაგრამ ეს ინტერიერის ქუჩები, მიუხედავად
ღია ხელმისაწვდ
 ომობისა, მოკლებულია საზოგადოებრივ მეთვალყურე
ობას, რაც ჩვეულებრივ ქუჩებს ახასიათ
 ებს.
ნიუ-იორკის საბინაო სამმართველომ, რომელსაც, როგორც შევატყ
ვე,  მისი უძრავი ქონების ვანდალური ხელყოფა უფრო დიდ პრობლემად
მიაჩნდ
 ა, ვიდრე ის საფრთ
 ხეები, რომლებიც ადამიან ებს ამ ბრმა ქუჩებ
ში მუდმივად ემუქრებოდა, რამდენიმე წლის წინ ბრუკლინის ერთ-ერთ
პროექტში ჩაატ
 არა ექსპერიმენტი, რაც გულისხმობდა დერეფნების საზო
გადოებრივი მეთვალყურეობ ის არეალში მოქცევას.   ამ პროექტს ბლენ
ჰაიმ-ჰ აუსს დავარქმევ, მიუხედავად იმისა, რომ ასე არ ჰქვია (არ მინდა
სახელის გამხელით ამ ისედაც პრობლემურ ადგილს დამატებითი პრობ
ლემები შევუქმნ ა).
იმის გამო, რომ ბლენჰაიმ-ჰ აუსზის შენობები 16 და მეტსართულია
ნია და მათი სიმაღლე მიწის დონეზე დიდი არეალ
 ის დანახვის საშუალ
 ე
ბას იძლევა, ღია დერეფნების ქვემოდან ან სხვა შენობებიდან კონტროლი
ფსიქოლოგიური ეფექტის გარდა მნიშვნ ელოვან შედეგს არ იძლეოდ
 ა.
თუმცა ეს ფსიქოლოგიური გახსნილობა ხედზე   მხოლოდ განსაზღვრ
 ულ
დონეზეა ეფექტური. უფრო საყურადღებოა ის, რომ დერეფნები ისე იყო
დაგეგმარებული, რომ თავად შენობების შიგნიდან წაეხალისებინა მეთ
ვალყურეობ ა: უბრალო ცირკულაციის გარდა მათში სხვა გამოყენებებიც
იყო ნაგულისხმევი. ისინი სათამაშო სივრც
 ისთვის დამახასიათ
 ებელი ატ
რიბუტიკით იყვნენ აღჭურვილნი და საკმაოდ კარგად იყვნ ენ ადაპტირე
ბულნი ვიწრო ტერასების ფუნქციის შესასრულებლადაც.  ეს ყველაფერი
მოქირავნეებისთვის იმდენად საინტერესო აღმოჩნდ
 ა, რომ დერეფნებს
კიდევ ერთი, მათთვის საყვარელი, პიკნიკების სივრც
 ის ფუნქცია შესძინა.
ეს ხდებოდა მუდმივი წინააღმდეგობების და მუქარების ფონზე სამმართ
ველოს მხრიდან, რომელიც არ გეგმავდა აივან-დ
 ერეფნების საპიკნიკე
ადგილებად ქცევას (გეგმამ ყველაფერი წინასწარ უნდა განჭვრ
 იტოს და
ცვლილებებს არ უნდა დაექვემდებაროს). ადგილობრივებს ეს აივან-დ
 ე
რეფნები ძალიან უყვართ და იმის გამო, რომ მათ ინტენსიურად იყენებენ,
ეს სივრც
 ეები გამუდმებული ზედამხედველობის ქვეშაა. აქ არც კრიმინა
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ლისა თუ ვანდალიზმის პრობლემები დამდგ
 არა. მეტიც, აქედან ნათუ
რებიც კი არავის მოუპარავს, მაშინ როცა ამ სიმაღლის შენობების ბრმა
კორიდორებში ქურდობისა და ვანდალიზმის გამო, განათებას თითქ
მის ყოველთვიურად ცვლიან, რაც დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული.
ეს ხომ ქალაქის მეთვალყურეობ ასა და ქალაქის უსაფრთ
 ხოებას შორის
არსებული კავშირის შესანიშნავი დემონსტრაციაა !
მიუხედავად ამისა, ბლენჰაიმ-ჰ აუსზის აქვს ვანდალიზმისა და სკან
დალური ქცევის საშინელი პრობლემები. განათებული აივან-დ
 ერეფნე
ბი, რომლებიც, როგორც ადმინისტრატორი აცხადებს, „ყველაზე კაშკაშა
და მიმზიდველი სანახაობ აა“, მთელი ბრუკლინიდან იზიდავს უცხო ადა
მიან ებს. უმრავლესობა მათგანი მოზარდია. მაგრამ ეს ღია დერეფნების
მაგნიტით მოზიდული უცხოები ღია სივრც
 ეებს სულაც არ ეტანებიან. ისი
ნი შენობების იმ „ქუჩებს“ ეძებენ, რომელთაც მეთვალყურეობ ა აკლიათ.
ეტანებიან ლიფტებს, და რაც უფრო მნიშვნ ელოვანია – სახანძრ
 ო კიბეებს.
დაცვის თანამშრ
 ომლებს წესრიგის დამრღ
 ვ ევთა დასაკავებლად ზემოთ-ქვემოთ უწევთ სირბილი, თუმცა დამნაშავეები, რომლებიც უზნეოდ იქცე
ვიან ამ ბრმა, 16- სართულიან ი შენობების  კიბეზე, ახერხებენ თავი დაიძ
ვრინონ ხიფათისგან. ადვილია ლიფტის გამოძახება ბოლო სართულზე,
შემდეგ მისი გაჭედვა და დროის მხიარ
 ულად გატარება. პრობლემა იმდე
ნად სერიოზ ული და უკონტროლოა, რომ ამის ფონზე, უსაფრთ
 ხო დერეფ
ნების უპირატესობები ადმინისტრაციის თვალში სრულიად ნიველირებუ
ლია.
ბლენჰაიმ-ჰ აუსზის შემთხვევა მეტ-ნ აკლებად ზუსტად ასახავს იმას,
რაც ქალაქის ნაცრისფერ არეალ
 ებში ხდება. ამ არეალ
 ების შემაშფოთებ
ლად უმნიშვნ ელო და მჭიდროდ კონცენტრირებული ნათელი, ცოცხალი
სივრც
 ეები ძლიერ მოგვაგონებენ ბლენჰაიმ ჰაუსზის ღია დერეფნებს, გა
მოფიტული, მოსაწყენი, ბრმა ქუჩები კი, რომლებიც ასეთ ზონებში ხშირად
გვხვდება, მის სახანძრ
 ო კიბეს ჰგავს. ისინი ვერ უმკლავდებიან უცხო ადა
მიან ებს და შესაბამისად, მათი იქ ყოფნა ავტომატურად საფრთხეს გულის
ხმობს.
როგორც წესი, დიდია ცდუნება, პრობლემად ღია აივნები, კომერცი
ული სივრც
 ეები ან ბარები მივიჩიოთ, რომლებიც მაგნიტის ფუნქციას ასრუ
ლებენ. ასეთი აზროვნების ტიპურ მაგალითად შეგვიძლია ჩიკაგოს ჰაიდ
პარკ-კ ენვუდის განახლების პროექტი მოვიხმოთ, რომელიც ამჟამად გან
ხორციელების პროცესშია. ეს ნაცრისფერი არეალ
 ი, რომელიც ჩიკაგოს
უნივერსიტეტს ესაზღვრ
 ება, შესანიშნავი შენობებითა და ღია სივრც
 ეები
თაა გაჯერებული, თუმცა აგერ უკვე 30 წელია, საშინელი ქუჩის კრიმინა
ლის კერად იქცა, რასაც, ბოლო წლებში, ფიზიკური ხრწნაც დაემატა. ჰაიდ
პარკ-კ ენვუდის გამოფიტვის „მიზეზად“ დამგეგმარებლებმა „პარაზიტიზმის“
(blight) არსებობა დაას ახელეს. პარაზიტიზმშ ი იმას გულისხმობდნ ენ, რომ
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კოლეჯის პროფესორებისა თუ საშუალ
 ო კლასის სხვა წარმომადგენელთა
ოჯახებმა ნელ-ნელა მიატ
 ოვეს ეს ისედაც მოსაწყენი და საშიში ადგილი
და, ბუნებრივია, ისინი ჩაან აცვლ
 ეს მათ, ვისაც აქ დასახლებისას ნაკლე
ბად ჰქონდა საცხოვრებელი ადგილის შერჩევის ეკონომიკური და სოცია
ლური შესაძლებლობა. დამგეგმარებლებმა მონიშნეს და შეეცადნენ  ამო
ეკვეთათ ეს პარაზიტული ხორცმ ეტები და ჩაენაცვლ
 ებინათ სხივფენილი
ქალაქ-ბ აღნარის მოდელით, რომელიც, წესისამებრ, დაგეგმარებულია
ისე, რომ მაქსიმალურად შეამციროს ქუჩების გამოყენება. იმავე გეგმაში,
აქა-იქ გათვალისწინებულია ცარიელი სივრც
 ეების დამატება, რაც ისედაც
ბუნდოვან განსხვავებას საჯარო და კერძო სივრც
 ეებს შორის, კიდევ უფ
რო აბუნდოვნებს, ნახევრად უფუნქციოდ დარჩენილ კომერციულ აქტი
ვობას კი, სრული ამპუტაციით ემუქრება. განახლების ძველი გეგმა ითვა
ლისწინებდა იმიტირებულ-ს უბურბანული ტიპის შედარებით დიდ სავაჭრო
ცენტრს, მაგრამ დაგეგმარების პროცესში ამ მოსაზრებამ რეალ
 ობის მი
მართ ცუდი წინათგრძ ნ ობები აღძრ
 ა. დიდი ცენტრი –  უფრო დიდი, ვიდრე
განახლებული არეალ
 ის მოსახლეობ ის სტანდარტული მოთხოვნილებე
ბის დასაკმაყოფილებლადაა საჭირო, - „დიდი ალბათობით უცხო ადა
მიან ებს მოიზ იდავს“, – განაცხადა ერთ-ერთმა არქიტექტორმა. ამიტომ აქ
შედარებით პატარა ზომის სავაჭრო ცენტრი განათავსეს. დიდი იქნება თუ
პატარა, ეს არც ისე მნიშვნ ელოვანია.
არც ისე მნიშვნ ელოვანია იმიტომ, რომ ჰაიდ პარკ-კ ენვუდი, ისევე
როგორც ქალაქის სხვა ქუჩები, რეალ
 ურად „უცხო“ ადამიან ებითაა სავ
სე. ეს არეალ
 ი ჩიკაგოს განუყოფელი ნაწილია და ვერც ადგილს შეიცვ
ლის, ვერც ერთ დროს არსებულ ნახევრად სუბურბანულ მდგომარეობ ას
დაუბრუნდება. დაგეგმარება ისე, თითქოს შესაძლებელი იყოს მისი ღრმა
ფუნქციური არაად
 ეკვატურობისთვის გვერდის ავლა, ორიდან ერთ-ერთ
შედეგს მოიტ
 ანს:
ან უცხო ადამიან ები გააგრძ ელებენ ამ უბანში მოსვლ
 ას ისე, როგორც
მოესურვებათ, და ამ უცხოთაგან შეუძლებელია ყველა პატიოს ანი მოქა
ლაქე აღმოჩნდ
 ეს.უსაფრთ
 ხოების თვალსაზრისით არაფერი შეიცვლ
 ება
იმის გარდა, რომ ქუჩის კრიმინალის შესაძლებლობა ოდნავ უფრო გაიზრ
დება, დამატებული ახალი ღია სივრც
 ეების გამო; ან უნდა გამოინ ახოს   ამ
უბანში უცხოების არდაშვების ექსტრაორდინალური საშუალ
 ებები, ისევე,
როგორც ეს მოსაზღვრ
 ე ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზ ე მოხდა,
რომელიც განახლების გეგმის   ერთ-ერთი სულის ჩამდგ
 მელი ინსტიტუ
ცია გახლდ
 ათ. თუ პრესას ვენდობით, უნივერსიტეტმა უმკაცრესი ზომები
მიიღ
 ო იმისთვის, რომ კამპუსი მუდმივი მეთვალყურეობ ის ქვეშ ყოფილი
ყო და ამ საშიშ, არაურბანულ გარემოში წესრიგის დამყარება გამხდარი
ყო შესაძლებელი. ჰაიდ პარკ-კ ენვუდის კიდეებზე, ახალი პროექტების
სახით ჩამოყალიბებულმა ბარიერებმა, ისევე, როგორც გამკაცრებულმა
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მეთვალყურეობ ამ,   შესაძლოა საკმარისად ეფექტურად იმუშაოს, თუმცა,
საფასური, რომელსაც უბანი უსაფრთ
 ხოებისთვის გადაიხდის, მომიჯნავე
უბნებისგან ზიზღი, ადგილობრივებში კი მუდმივად ალყაში მყოფ ციხესი
მაგრეში ცხოვრების შეგრძ ნ ება იქნება. გარდა ამისა, ვინ შეიძლება იყოს
დარწმუნებული იმაში, რომ თავად ეს ციხესიმაგრეში გამომწყვდ
 ეული
ხალხი სიბნელეში სანდო და უვნებელი აღმოჩნდ
 ება?
კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ მსურს განცალკევებით ვისაუბრო
ერთ კონკრეტულ ზონაზე, ან, როგორც ამ შემთხვევაში, ერთ კონკრეტულ
გეგმაზე, როგორც განსაკუთრებულად შეურაცხმყ ოფელ მოვლენაზე. ჰაიდ
პარკ-კ ენვუდის შემთხვევა მნიშვნ ელოვანია იმით, რომ კორექტივები და
დიაგნოზები, რომლებიც დაგეგმვ ის პროცესში დაისვა, შეიძლება სხვაზე
ოდნავ ამბიციურია, მაგრამ მაინც ტიპურია - ქვეყნის მასშტ
 აბით, ქალაქებ
ში ნაცრისფერი არეალ
 ების განახლების ექსპერიმენტული გეგმებისთვის.
ეს არის დოგმატური ქალაქგეგმარების მაგალითი და არა თვითშემოქმე
დების ლოკალური გამოვლინება.
წარმოიდგინეთ, რომ სახიფათო ქალაქების შენებისა და გეგმიური
აღდგ
 ენის პროცესს იმავე ტემპებით ვაგრძ ელებთ. როგორ შეგვიძლია
ვიცხოვროთ მუდმივი დაუცველობის პირობებში? გამოცდილება გვიჩვე
ნებს, რომ ამისათვის სამი გზა არსებობს. შესაძლოა დროთა განმავლო
ბაში ახლებიც დაინ ერგოს, თუმცა ვეჭვობ, რომ სწორედ ამ სამის განვითა
რებასთან (თუ შეიძლება ასე ეწოდოს) გვექნება საქმე.
პირველი მათგანი გახლავთ ის, რომ თავად საფრთ
 ხემ გვაკონტრო
ლოს, ხოლო შედეგებზე პასუხისმგ
 ებლობა იმ უიღბლ
 ოებს დავაკისროთ,
რომელთაც მასთან გამკლავება არ შეუძლიათ. ეს ის მიდგომაა, რომე
ლიც ახლა დაბალშემოსავლიანთათვის და ზოგიერთ საშუალ
 ოშემოსავ
ლიანთათვის განკუთვნ ილ საბინაო პროექტებში ინერგება.
მეორ
 ე გზაა ტრანსპორტს შევეფაროთ. ეს ტექნიკა გავრც
 ელებულია
აფრიკაში, სადაც გარეული ცხოველებით სავსე რეზერვაციებში ტურის
ტებს აფრთ
 ხილებენ, მანქანიდან არ გადმოვიდნენ, სანამ სადგომს არ
მიაღწევენ. ამავე ტექნიკას წარმატებით იყენებენ ლოს-ანჯელესშიც. გაკ
ვირვებული ვიზიტორები მუდმივად ყვებიან თუ როგორ გააჩერეს ბევერ
ლი-ჰილზის პოლიციელებმა, რომლებმაც სთხოვეს აეხსნათ, თუ რატომ
მოძრაობდნ ენ ფეხით და გააფრთ
 ხილეს მოსალოდნელი საფრთ
 ხეების
შესახებ. საჯარო უსაფრთ
 ხოების ეს ტექნიკა, როგორც კრიმინალის დო
ნე აჩვენებს, იქ არც ისე გამართულად მუშაობს, თუმცა, შესაძლოა მომა
ვალში ეფექტური აღმოჩნდ
 ეს. მაგრამ, აბა იმაზეც დაფიქრდ
 ით, როგორი
იქნებოდა კრიმინალის მაჩვენებელი, თუ უფრო მეტი ადამიან ი იქნებოდა
დაუცველი და უმწეო  ლოს-ანჯელესის ბრმა რეზერვაციებში?
რა თქმა უნდა, სხვა ქალაქების საშიშ ნაწილებშიც იყენებენ ავტო
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მობილს საფრთ
 ხის თავიდან ასარიდებლად. New York Post-ის რედაქტო
რისადმი გაგზავნილ წერილში ვკითხულობთ: „ბრუკლინში, უტიკა ავენიუს
ბნელ ქუჩაზე ვცხოვრობ. მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე გვიან ი იყო, გა
დავწყვიტე შინ ტაქსით წავსულიყავი. მძღოლმა მთხოვა ქუჩის კუთხეში ჩა
მოვსულიყავი, რადგან, როგორც მითხრა, არ სურდა ბნელ ქუჩაზე შესვლ
 ა.
მე რომ მეხალისებოდეს, ტაქსი რაღაში დამჭირდებოდა?“
მესამე გზა, რომელზეც მინიშნება ჰაიდ პარკ-კ ენვუდზე საუბრისას
ირიბად გავაკეთე, ხულიგნების ბანდების დანერგილი, შემდეგ კი ქალაქის
განმაახლებელი დეველოპერების მიერაა ატაცებული. ეს „გავლენის ზო
ნების“ ინსტიტუტის კულტივირებაში გამოიხ ატა.
ისტორიულად „გავლენის ზონების“ სისტემა ასე მუშაობდა: რომელი
ღაც ბანდა გარკვეულ ტერიტორიას, მაგალითად საცხოვრებელ ბინებს,
პარკებსა და ქუჩებს თავის საკუთრებად გამოაცხადებდა, სხვა ბანდის
წევრებს კი, ამ ტერიტორიაზ ე მოძრაობ ის უფლება ნებართვის გარეშე არ
ჰქონდათ. 1956 წელს ნიუ-იორკის ახალგაზრდ
 ულმა საბჭომ, რომელიც
შეშფოთებული იყო ბანდებს შორის დაპირისპირებით, შეძლო, ერთმანე
თის მოქიშპე კრიმინალური ბანდები დაეზავებინა. ზავის პირობები, სხვა
პუნქტებთან ერთად, ითვალისწინებდა სხვადასხვა ბანდებს შორის ტერი
ტორიული საზღვრ
 ების ცნობას და ამ საზღვრ
 ების შენარჩუნებაზე შეთანხ
მებას.
ქალაქის პოლიციის კომისარმა, სტივენ პ. კენედიმ ამის შესახებ აღ
შფოთება ვერ დამალა. მან განაცხადა, რომ „პოლიცია იცავს ნებისმიერი
მოქალაქის უფლებას, უსაფრთ
 ხოდ და დაუსჯელად გადაადგილდეს ქა
ლაქის ნებისმიერ ნაწილში. გავლენის ზონების შეთანხმებები ერთმნ იშვ
ნელოვნად დამანგრეველ ზეგავლენას იქონიებს როგორც საჯარო უფლე
ბებზე, ისე საჯარო უსაფრთ
 ხოებაზე“.
ვთვლი, რომ კომისარი კენედი აბსოლუტურად მართალი იყო. თუმ
ცა, ყურადღება აუცილებლად უნდა მივაქციოთ იმ პრობლემას, რომელიც
ახალგაზრული საბჭოს თანამშრ
 ომლების წინაშე იდგა. პრობლემა რეა
ლური იყო და ისინიც შეეცადნენ, ყველა არსებული მეთოდი გამოეყენები
ნათ მის აღმოსაფხვრ
 ელად. წარუმატებელ ქუჩებზე, პარკებსა და საცხოვ
რებელ პროექტებში უსაფრთ
 ხოების გარანტიები, რომლებზეც საჯარო
უფლებები და გადაადგილების თავისუფლება პირდაპირაა დამოკიდებუ
ლი, თითქმის არ არსებობდა, რადგან მათ მთლიან ად ბანდები აკონტრო
ლებდნ ენ. ამ გარემოებაში ქალაქის თავისუფლება აკადემიური იდეალ
 ი
ვით უფრო ჟღერდა.
ახლა დავაკვირდეთ ქალაქების ხელახალი განვითარების პროექ
ტებს. საშუალ
 ო და მაღალშემოსავლიანთათვის განკუთვნ ილ საერთო
საცხოვრებლებს, რომლებსაც ქალაქის დიდი ტერიტორიები უკავია, ყო
ფილ კვარტლებს, რომელთაც თავიანთი მიწა და საკუთარი ქუჩები აქვს
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იმისთვის, რომ მოემსახუროს ამ „ქალაქშიდა კუნძულებს“, „ქალაქშიდა ქა
ლაქებსა“ თუ „ქალაქში ცხოვრების ახალ იდეებს“, როგორც ისინი რეკლა
მებში მოიხსენიება. ტექნიკა იგივეა: მონიშნო შენი „გავლენის ზონა“ და არ
შემოუშვა იქ სხვა ბანდები. თავდაპირველად, ღობეები უხილავი იყო და  
პატრულირება საკმარისი პირობა იყო დაწესებული საზღვრ
 ების გასაკონ
ტროლებლად. თუმცა, უკანასკნელ წლებში რეალ
 ური ღობეებიც გამოჩნ
და.
ალბათ, პირველი მათგანი მაინც მეტალის მავთულის მესერი გახლ
დათ, რომელიც გარს ერტყა ბალტიმორში, ჯონს ჰოპკინსის ჰოსპიტალის
შემადგენლობაში შემავალ, სხივფენილი ქალაქი-ბაღნარის პრინციპებით
აშენებულ პროექტს (როგორც ჩანს, დიდი საგანმანათლებლო ინსტიტუ
ციები „გავლენის ზონების“ ფორმირებაში განსაკუთრებული ნოვატორუ
ლობით გამოირჩევა). თუ ვინმე ვერ მიხვდ
 ება რას ნიშნავს მესერი, ქუჩის
ნიშნებზე გარკვევით წერია: „ნებართვის გარეშე შესვლ
 ა აკრძ ალულია!“
შემზარავი სანახავია ცივილიზებული ქალაქის უბანი, რომელიც ამგვა
რადაა შეღობილი. იგი არა მხოლოდ საზიზღრად, არამედ სიურეალ
 ის
ტურადაც გამოიყ ურება. წარმოიდგინეთ, როგორი სანახავია ის უბნის ეკ
ლესიის აბრაზე გაკეთებული, საპირისპირო შინაარსის წარწერის ფონზე:  
„ქრისტეს სიყვარული საუკეთესო გამაძლიერებელი საშუალ
 ებაა!“
ნიუ-იორკმაც სწრაფად აითვისა ბალტიმორის გაკვეთილი. ქვემო
ისთ-ს აიდ
 ის ერთ-ერთი საცხოვრებელი პროექტის უკან  ნიუ-იორკი უფრო
შორსაც წავიდა. პროექტის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც პარკისმაგვარი
სასეირნო ადგილია, მუდმივად დაკეტილი, რკინის ბადითა და მავთულ
ხლართებით შემკობილი ჭიშკარია აღმართული.  მეტყველებს თუ არა ეს
დაცული სასეირნო ადგილი ძველ, გახრწ ნილ მეგალოპოლისზე?  სულაც
არა. მეზობლად ღია სათამაშო სივრც
 ეა, მის უკან კი – საცხოვრებელი ბი
ნები სხვადასხვა შემოსავლის მქონე კლასთათვის.
განახლებულ ქალაქს ასეთი გალავნების მთელი წყება სჭირდე
ბა, იმისთვის, რომ სამეზობლოებს შორის ბალანსი შეინ არჩუნოს. გან
საკუთრებით აღსანიშნავია ორი, განსხვავებულად შეფასებული ჯგუფის
„დამთხვევა“, იმავე ქვემო ისთ-ს აიდზე, კერძოდ ქორლეარს-ჰ უკის საშუა
ლოშემოსავლიან კოოპ ერატივსა და ვლადექ-ჰ აუსის დაბალშემოსავლი
ან ბინადრებს შორის. ქორლეარს-ჰ უკის „გავლენის ზონის“ ბუფერი უახ
ლოეს მეზობელთან განიერი ავტოსადგომია, რომელიც დიდ კვარტალს
მთელ სიგრძ ეზე მიუყვება. ამას მოსდევს ორ მეტრამდე სიმაღლის მავთუ
ლის ღობე. შემდეგ ცხრა მეტრის სიგანის შემოღობილი უკაცური ტერიტო
რია, სადაც ჰაერში მოფარფატე ბინძურ ფურცლ
 ებს თუ შეხვდ
 ებით. აქედან
იწყება ვლადექის „გავლენის ზონა“.
მსგავსად ამისა, ზემო უესტ-ს აიდზე, პარქ-უესტ-ვ ილიჯის ერთ-ერთი
არენდატორი, რომელსაც თავი მომავალ მოქირავნედ მივასაღე, დამაჯე
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რებელი ტონით მეუბნებოდა: „ქალბატონო, როგორც კი სავაჭრო ცენტრის
მშენებლობას დავასრულებთ, მთელი ტერიტორია შემოიღ
 ობება“.
– მავთულის ღობით? – ვკითხე
– დიახ, ქალბატონო. ნელ-ნ ელა, – თან ხელი ქალაქს მოავლო – ეს
ყველაფერიც წარსულს ჩაბარდება. ეს ხალხიც წავა. აქ პიონ ერები ჩვენ
ვართ.
მე კი მგონია, ეს იზოლირებულ სოფელში პიონ ერულ ცხოვრებას
უფრო წააგ
 ავს, იმის გამოკლებით, რომ ახალმოსახლეები, როგორც წესი,
უსაფრთ
 ხოების გამყარებას უფრო ელტვოდნენ, ვიდრე მის ეჭვქ ვეშ დაყე
ნებას.
ახალ „გავლენის ზონებში“ გაჩენილი ბანდების ზოგიერთ წევრს
უჭირს ცხოვრების ასეთი წესის ატანა. ერთ-ერთი ასეთი ადამიან ი 1959
წელს New York Post-ში წერდა: „ერთ მშვენიერ დღეს სიამ აყე, რომელ
საც ჩემში სტიუვესანთ-თ
 აუნის ბინადრის სტატუსი იწვევდა, აღშფ
 ოთებამ
და სირცხვილმა ჩაან აცვლ
 ა. უბანში ორი ბიჭი შევნიშნე, სკამზე ისხდნ ენ.
თორმეტიოდ
 ე წლისანი იქნებოდნენ. ლაპარაკში იყვნ ენ გართულნი. წყნა
რი, კარგად აღზრ
 დ
 ილი პუერტო რიკოელი ბავშვ ები აღმოჩნდ
 ნ ენ. უეც
რად, უბნის დაცვის თანამშრ
 ომლები გამოჩნდ
 ნ ენ, ერთი ჩრდილოეთი
დან, ერთიც სამხრეთიდან. ბიჭების დანახვაზე ერთმანეთს ნიშანი მისცეს.
ერთ-ერთი ბიჭებს მიუახლოვდა და რამდენიმე წყნარად ნათქვამი სიტყვის
შემდეგ ისინი წამოდგნენ და წავიდნენ. ცდილობდნ ენ უდარდელი გამო
მეტყველება მიეღოთ... როგორ შეიძლება ველოდოთ ადამიან ებისგან
ღირსების გრძნობას და თავმოყვარეობ ას, როდესაც მათ ბავშვ ობიდან
შეურაცხვყ ოფთ? წარმოიდგინეთ, როგორი საბრალოები ვართ ამ სამე
ზობლოს და მთლიან ად, ნიუ-იორკის ბინადრები, თუკი ორ პატარა ბიჭთან
სკამის გაყოფა არ შეგვიძლია“.
გაზეთის რედაქტორმა ეს წერილი შემდეგი სათაურით გამოა ქვეყ
ანა: „დარჩი საკუთარ მოედანზე“.
მაგრამ, როგორც ჩანს, ადამიან ები ძალიან მალე ეჩვევიან ფიგურა
ტიული თუ რეალ
 ური ღობის მიღმა ცხოვრებას და უკვირთ კიდეც, თუ რო
გორ ძლებდნ ენ მის გარეშე.  ეს ფენომენი New Yorker-მა აღწერა იქამდე,
სანამ „გავლენის ზონის“ ღობეები ქალაქის შიგნით შემოვიდოდა. საქმე
ეხებოდა შემოღობილ მცირე ქალაქს. როგორც ჩანს, ომის შემდგ
 ომ, რო
დესც ოუკ-რ
 იდჯის დემილიტარიზაცია მიმდინარეობდა, მილიტარიზაციის
პერიოდში მასზე შემოვლებული ღობის დემონტაჟის პერსპექტივამ ადგი
ლობრივ მოსახლეობ აში შიშნარევი მღელვარება გამოიწვია და ხმაური
ან მიტინგებს მისცა ბიძგი. ოუკ-რ
 იდჯის მოსახლეობ ას უმეტესწილად სხვა,
დიდი თუ პატარა შემოუღობავი ქალაქებიდან, არცთ
 უ ისე დიდი ხნის წინ
გადმოსახლებული მოქალაქეები შეადგენდნ ენ, მაგრამ, როგორც ჩანს ჩა
კეტილ სივრც
 ეში ცხოვრება მალე ნორმალური გახდა მათთვის და ღობის
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გარეშე თავს დაუცველად გრძნობდნ ენ.
სტიუვესანთ-თ
 აუნში, „ქალაქშიდა ქალაქში“ დაბადებული და გაზ
რდილი ჩემი ათი წლის ძმისშვ ილი, დევიდი გაკვირვებულია იმით, რომ
ჩემს ქუჩაზე ყველას შეუძლია თავისუფლად გადაადგილება: „ვინმე ადევ
ნებს თვალს რომ ეს ადამიან ები ნამდვ ილად ამ ქუჩაზე იხდიან ქირას?“
კითხულობს ის. „ვინ გაყრის მათ, თუ ისინი აქაურები არ არიან?“
ქალაქის „გავლენის ზონებად“ დაყოფა მხოლოდ ნიუ-იორკის არჩე
ვანი როდია. ეს ზოგადად, “განახლებული ამერიკული ქალაქის” გადაწყ
ვეტაა. ჰარვარდის დიზაინ ის კონფერენციაზ ე, რომელიც 1959 წელს ჩა
ტარდა, არქიტექტორებისა და დიზაინ ერების მიერ წამოჭრილი ერთ-ერთი
საკითხი სწორედ „გავლენის ზონები“ გახლდ
 ათ, თუმცა ამ სახელს  არავინ
ხმარობდა. განიხილებოდა ორი მაგალითი: ლეიქ-მ იდოუსის საშუალ
 ო
შემოსავლიანთათვის და ლაფაიე ტ პარკის მაღალშემოსავლიანთათვის
განკუთვნ ილი პროექტები ჩიკაგოსა და დეტროიტში. პრობლემა ასე იდგა:
საჭიროა თუ არა დანარჩენი ქალაქის მათგან იზოლირება? რაოდ
 ენ რთუ
ლი და უსიამ ოვნო საქმეა! უკეთესი ხომ არ იქნებოდა, დანარჩენი ქალაქის
მათთან ინტეგრირება? რაოდ
 ენ რთული და არარეალ
 ურია!
ახალგაზრდ
 ული საბჭოს მუშაკები, სხივფენილი ქალაქის, სხივფენი
ლი ქალაქ-ბ აღნარის და ასევე სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარი-მშ ვ ენიერის
მობინადრეები და დეველოპერებიც ნამდვ ილი სირთულის წინაშე დგა
ნან. მათ მოუწევთ საუკეთესო გამოსავლის მოძებნა იმ მოცემულობების
ფონზე, რომელიც მათ ესოდენ მცირე არჩევანს უტოვებს. ქალაქის რეკონ
სტრუქციას „გავლენის ზონის“ ბარბაროსული კონცეფციაც აუცილებლად
ახლავს თან, რადგან განახლების ასეთმა ხედვამ ქალაქის ქუჩის საბაზისო
ფუნქციებს შეურყია საფუძველი და, ამასთან ერთად, ზოგადად ქალაქის
თავისუფლების შეზღუდვაც გამოიწვია.
ძველი ქალაქის მოჩვენებითი უწესრიგობა, იქ სადაც ეს ქალაქი
წარმატებულად მუშაობს,რეალ
 ურად, ქუჩებისთვის წესრიგისა და უსაფ
რთხოების, ქალაქისთვის კი – თავისუფლების გარანტორია. ეს წესრიგი
კომპლ
 ექსურია. მისი დედა აზრი ტროტუარ
 ების გამოყენებების მრავალ
ფეროვნებაშია, რასაც თან ახლავს მუდმივი მეთვალყურეობა; ეს წესრი
გი მოძრაობ ისა და ცვლილებისგან შედგება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს
ცხოვრებაა და არა ხელოვნება, მაინც შეგვიძლია ქალაქი ხელოვნების
ფორმად მოვიხსენიოთ და შევადაროთ ცეკვას, არა პრიმიტიული სიზუს
ტით შესრულებულს, სადაც ყველა ერთდრ
 ოულად იქნევს ხელ-ფ
 ეხს და
შეთანხმებულად ტრიალ
 ებს, არამედ რთულ ბალეტს, რომელშიც თითო
ეული მოცეკვავე განსხვავებულ პარტიას ასრულებს, ერთმანეთს აძლიე
რებს და საბოლოოდ, დასრულებულ მთლიან ობას გვთავაზობს. ქალაქის
კარგი ტროტუარის ბალეტი ადგილიდან ადგილზე არასოდეს მეორდება
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და ქუჩიდან ქუჩამდე ახალი იმპრ
 ოვიზაციებით ივსება.
ჰუდსონ სტრიტის მონაკვეთზე, სადაც მე ვცხოვრობ, ყოველდღე ვუ
ყურებ ასეთ ბალეტს. დაახლოებით დილის რვა საათ
 ისთვის მასში მეც
ვებმევი, როცა ქუჩაში ნაგავი გამაქვს. პროზაული როლია, მაგრამ სასი
ამოვნო. ამ დროს საშუალ
 ო სკოლის მოსწავლეების გუნდი ქუჩას ნელა
მოუყვება და ტკბილეულის ფოჩებს აქეთ-იქით ისვრ
 ის(რ
 ოგორ შეუძლიათ
დილაადრიან ამდენი ტკბილეულის ჭამა?).
სანამ ფოჩებს ვაგროვებ, დილის სხვა რიტუალ
 ებსაც ვაკვირდები:
მისტერ ჰალპერტი სამრეცხაოს ურიკას სარდაფის კარიდან ხსნის; ჯო
კორნაჩიას სიძე მაღაზიიდ
 ან გამოტანილ ცარიელ ყუთებს ახვავებს; და
ლაქს საპარიკმახეროდან დასაკეცი სკამი გამოაქვს; მისტერ გოლდშ ტ
 ეი
ნი მავთულის გორგლებს ალაგებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კავეულის მა
ღაზია ღიაა ; სახლმ მ ართველის ცოლი თავის სამი წლის ბავშვს კიბესთან
სათამაშო მანდოლინით ართობს. ახლა დაწყებითი კლასის მოსწავლეები
იფანტებიან: წმინდა ლუკას სკოლისკენ – სამხრეთით, წმინდა ვერონიკას
სკოლისკენ – დასავლეთით, ხოლო 41-ე საჯარო სკოლისკენ  – აღმოსავ
ლეთის მიმართულებით. კარგად ჩაცმული (ელეგანტურადაც კი!) ქალები
და კაცები მსუბუქი ჩანთებით მოაბ იჯებენ გვერდითა ქუჩებიდან. მათი უმე
ტესობა ავტობუსის ან მეტროს გაჩერებისკენ მიიჩქარის, ზოგიერთი მათ
განი ტროტუარ
 ის კიდესთან ჩერდება და ტაქსის აჩერებს, რომელიც სას
წაულებრივად ჩნდება საჭირო მომენტში. ის ხომ დილის გაფართოებული
რიტუალ
 ის მონაწილეა: აქამდე ქალაქის შუა ნაწილიდან ქვედა ნაწილის
ფინანსურ უბანში გადაჰყავდა მგზავრები, ახლა კი ქვედა ნაწილის ბინად
რები შუისკენ მოჰყავს. ერთდრ
 ოულად რამდენიმე შინაურულად ჩაცმული
ქალი ჩნდება. შეხვედრისას გამოელაპარაკებიან ერთმანეთს და სიცილის
ან შეთანხმებული აღშფ
 ოთების ხმა ისმის. დროა სამსახურში გავიქცე, ამი
ტომ ჩემს როლს მისტერ ლოფაროს გადავულოცავ, დაბალ, ჩაფსკვნ ილ,
თეთრწ ინსაფრიან ხილის გამყიდველს, რომელიც ქუჩის ცოტა ზემოთ,
მაღაზიის კართან დგას ხელებგადაჯვარედინებული, ფეხებგაჭიმული და
ისევე მყარად გამოიყ ურება, როგორც თავად დედამიწა. ერთმანეთს თავს
ვუკრავთ, ქუჩას თვალს მოვავლებთ, შემდეგ უკან მოვიხედავთ და ერთმა
ნეთს ვუღიმით. უკვე ათი წელია ამ დილის რიტუალს ერთად ვასრულებთ
და კარგად ვიცით მისი მნიშვნ ელობის შესახებ: ყველაფერი კარგადაა.
შუადღის ბალეტს იშვიათ
 ად ვხედავ, რადგან სამსახურის მქონე
ადამიან ები, როგორც მე, ამ დროს აქ არ არიან. ისინი უცხოთა როლში
არიან სხვა ქუჩებზე. თუმცა, იმ დღეებიდან, როდესაც სამსახურში არ წავ
სულვარ, ვიცი, რომ ქუჩის ცხოვრება უფრო მრავალფეროვანი ხდება. ნავ
სადგურის მტვირთავები, რომლებიც იმ დღეს არ მუშაობ ენ „თეთრ ცხენში“,
„იდეალში“ ან „ინტერნაციონალში“ იკრიბებიან სასაუბროდ და ლუდის და
სალევად. დასავლეთ ნაწილის საწარმოების აღმასრულებლები და ბიზ
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ნეს-ლ
 ანჩერები რესტორან „დორგენში“ ან ყავახანა „ლომის თავში“ იყრი
ან თავს. ხორცის ბაზრის მუშები და კომუნიკაციის მეცნიერები საფუნთუშეს
ავსებენ. მოცეკვავე პერსონაჟები გროვდებიან: უცნაური მოხუცი კაცი, რო
მელსაც ზურგზე გადაკიდებული ფეხსაცმელი თასმებით უჭირავს; გრძელ
წვერა მოტოციკლისტები, გრძელთმიან მეგობარ გოგონებთან ერთად; ზე
ინკალი, მისტერ ლეის ი, დროებით კეტავს მაღაზიას და მისტერ სლუბთან
სალაყბოდ მიდის სიგარების მაღაზიაშ ი; თერძი, მისტერ კუჩაგიან ი, ფანჯა
რასთან დგას და ყვავილებს რწყავს, შემდეგ კრიტიკულ თვალს ავლებს გა
რედან და ორი გამვლ
 ელისგან კომპლ
 იმენტებს იღებს მათზე, მზრუნველი
მებაღის სახით ეხება ჩვენი სახლის წინ მდგარი ჭადრის ფოთლებს, ქუჩას
კვეთს და „იდეალისკენ“ წასახემსებლად მიემართება, საიდ
 ანაც შეუძლია
თვალი ადევნოს კლიენტებს და აბრას, წარწერით: „მალე დავბრ
 უნდები“.
საბავშვ ო ეტლები ქუჩაში გამოდიან; პატარები თოჯინებით, მოზრდ
 ილები
და თინეიჯ ერები, რომელთაც ხელში საშინაო დავალებები უჭირავთ თავ-
თავიანთ კიბესთან იყრიან თავს.
სამუშაოდ
 ან რომ ვბუნდები, ბალეტი კრეშენდოს3 აღწევს. ეს საგო
რავებზე, ოჩოფეხებსა და სამთვალა ველოსიპედზე ამხედრებული მოსე
ირნეების დროა; სადარბაზოს კიბეებზე ბოთლის სახურავებით და პლას
ტმასის კოვბოებით გართობის დრო; დროა ზიგზაგისებურად მოძრავი
ფუთებისა და ყუთების - აფთიაქ იდან ხილის დახლისკენ, ხილის დახლი
დან კი საყასბოსაკენ; გამოპრანჭული თინეიჯ ერების დროა, რომლებიც
ჩერდებიან და გვეკითხებიან, უჩანთ თუ არა საცვალი ან სწორად აქვთ თუ
არა საყელო; ეს ის დროა, როცა ლამაზი გოგონები ძვირფასი მანქანები
დან გადმოდიან, დროა როცა იცი, რომ ჰუდსონ სტრიტზე შეიძლება ნახო
ყველა, ვისაც იცნობ.
ბინდი რომ ჩამოწვება, მისტერ ჰალპერტი ორთვალას ისევ სამ
რეცხაოს კარს მიაბ ამს. ბალეტი განათების ქვეშ გრძელდება, წინ და უკან
ბრუნავს და განათებულ ადგილებში აქტიურდება, სადაც ჯოს პიცერია,
ბარები, გასტრონომიული მაღაზია, რესტორანი და აფთიაქ ია. ის, ვინც
ღამის ცვლაში მუშაობს, ახლა გასტრონომიულ მაღაზიასთან ჩერდება სა
ლიამ ისა4 და რძის საყიდლად. საღამოსთვის ყველაფერი მზადაა, მაგრამ
წარმოდგენა არ წყდება.
გვიან ღამის   ბალეტისა და მისი სეზონების შესახებ, ადრე დილით
ბავშვ ის მისახედად გაღვიძებიდან ვიცი. როდესაც სიბნელეში ზიხარ, ხე
დავ ჩრდილებს და გესმის ტროტუარ
 ის ხმები. უმეტესად ეს წვეულების
ჟარგონით საუბრის ნაწყვეტებია, სადღაც დილის სამისკენ კი სიმღერა, ძა
ლიან კარგი სიმღერა. ხანდახან მოღუშული, ბრაზიან ი ხმებიც ისმის, ნაღვ
ლიან ი, სევდიან ი ტირილი ან შეშფოთებული გამვლ
 ელის ბუტბუტი, უშედე
3    ხმის თანდათანობითი გაძლიერება მუს. (მთ. შენ.).
4     შებოლილი ძეხვის ნაირსახეობა (მთ. შენ.).
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გოდ რომ ეძებს დაკარგულ მძივებს. ერთ ღამეს ახალგაზრდა მამაკაცმა
ჩამოია რ
 ა. უმისამართოდ ღრიალ
 ებდა და საშინელი სიტყვებით მიმარ
თავდა ორ გოგონას, რომლებიც, როგორც ჩანს გაიცნო, მაგრამ იმედებს
უცრუებდნ ენ. ერთბაშად გაიღ
 ო კარები, სანამ პოლიცია გამოჩნდ
 ებოდა
მის წინ ნახევარრკ ალი შეიკრა. ჰუდსონ სტრიტის მთელ გაყოლებაზე,
ფანჯრებიდანაც გამოყვეს თავები და გაიძ ახოდნენ: „მთვრალია... გიჟია...
გარეუბნელი ველური ბავშვ ია“. 5
გვიან ღამით არც კი ვიცი რამდენი ადამიან ი შეიძლება სეირნობდეს
ქუჩაზე, სანამ რაღაც არ მოიხმობს მათ, მაგალითად გუდასტვირის ხმა.
წარმოდგენა არ მაქვს, ვინ იყო ეს მესტვირე და რატომ შეარჩია ჩვენი ქუჩა.
თებერვლ
 ის ერთ ღამეს, სწორედ ამ გუდასტვირის ხმა გაისმა სიგნალივით
და ქუჩაში მოსიარ
 ულეთა შემთხვევით, არეულ, უმნიშვნ ელო მოძრაობ ებს
ერთბაშად მისცა მიმართულება. სწრაფად, მშვიდად, თითქმის სასწაუ
ლებრივად მოგროვდა ხალხი. ამ ხალხს დაჩრდ
 ილულ ტროტუარ
 ებზეც
შეამჩნ ევდით, მოცეკვავეების დანახვაც არ იყო ძნელი, მაგრამ თავად
მესტვირე თითქმის უჩინარი იყო, რადგან მისი ოსტატობა თავად მუსიკა
ში იყო. იგი ჩია, ყავისფერ სადა ქურთუკში გამოწყობილი კაცი აღმოჩნდ
 ა.
როცა წარმოდგენა დაასრულა და გაუჩინარდა, მოცეკვავეებმა და მაყუ
რებლებმა ტაში დაუკრეს. აპლოდისმენტების ხმა ისმოდა გალერეებიდან,
ჰუდსონ სტრიტის ათამდე ფანჯრიდან. მერე ფანჯრები დაიხ ურა, ხალხი
დაიშ ალა და ღამის ქუჩის შემთხვევით მოძრაობ აში გაუჩინარდა.
ჰუდსონ სტრიტის უცნობები, ის მოკავშირეები, რომელთა მახვილი
თვალებიც გვეხმარებიან ჩვენ, ადგილობრივებს, ქუჩებში წესრიგის შე
ნარჩუნებაში, იმდენად ბევრნ ი არიან, რომ დღიდან დღემდე ახალ-ახალი
ადამიან ები გვგონია. ამას არ აქვს დიდი მნიშვნ ელობა. ყოველდღე განსხ
ვავებულ, ახალ ადამიან ებთან გვაქვს საქმე თუ უბრალოდ ასე გვეჩვენება,
არ ვიცი. ალბათ მაინც ასეა. როდესაც ჯიმი როგანი მოჩხუბარი მეგობრე
ბის გაშველებისას ვიტრინის ფანჯრიდან გადმოვარდა და კინაღამ ხელი
დაკარგა, ძველ მაის ურში ჩაცმული უცნობი ბარ „იდეალიდან“ გამოვიდა,
სწრაფად გადაუჭირა ქამარი და, საავ ადმყ ოფოს სასწრაფო ბრიგადის
თქმით, დაშავებული სიკვდ
 ილისგან იხსნა. არავის უნახავს ეს კაცი მანამ
დე, ან ამ ინციდენტის შემდეგ. სასწრაფო კი ასე გამოიძ ახეს: შემთხვევის
ადგილთან ახლოს, კიბეზე ქალი იჯდა, რომელიც ავტობუსის გაჩერე
ბისკენ გაიქცა, უხმოდ გამოართვა ათცენტიან ი უცნობს, რომელიც თავის
თხუთმეტცენტიან საჭმელს ელოდებოდა, და „იდეალის“ სატელეფონო
ჯიხურისკენ გაბრუნდა. უცნობი აედევნა და კიდევ ხუთცენტიან ი გაუწოდა.
არავის ახსოვდა, ენახათ თუ არა აქამდე და არც მერე უნახავთ ის. როდე
5    აღმოჩნდა, რომ მართლაც ასე იყო. ხანდახან ჰუდსონ სტრიტზე ჩვენც გვიწევს
ვიფიქროთ, რომ გარეუბნები ბავშვების აღსაზრდელად არახელსაყრელი ადგილებია (ავტ.
შენ.).
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საც ჰუდსონ სტრიტზე ერთი და იმავე უცნობს სამჯერ ან ოთხჯერ ხვდები,
მისალმებას იწყებ. ეს თითქმის ნაცნობობას ნიშნავს, რა თქმა უნდა საჯა
რო ნაცნობობას.  
ჰუდსონ სტრიტის ყოველდღიური ბალეტის აღწერისას, ის უფრო ის
ტერიულად წარმოვაჩინე, ვიდრე არის. ალბათ იმიტომ, რომ წერისას დე
ტალები იკვეთება. რეალ
 ურად კი ასე არ ხდება. სინამდვ ილეში, რაღაც ყო
ველთვის ხდება, ბალეტი არასდრ
 ოს წყდება, თუმცა საყოველთაო ეფექტი
სიმშვ იდისმომგვრ
 ელია, ხოლო ზოგადი მსვლელობა – დინჯი, აუჩქარებე
ლი. ადამიან ები, რომლებიც იცნობენ ქალაქის ცოცხალ ქუჩებს, მიხვდ
 ები
ან რასაც ვგულისხმობ. ვშიშობ, იმ ადამიან ებს, რომლებსაც არ უნახავთ ასე
თი ქუჩა, ყოველთვის მცდარი წარმოდგენა ექნებათ მასზე, დაახლოებით
ისე, როგორც მარტორქის ძველ გამოსახულებებზე, რომლებიც მოგზაურ
თა მონაყოლიდან იქმნ ებოდა. ჰუდსონ სტრიტზე, ისევე როგორც ბოსტო
ნის ნორს-ენდშ ი ან დიდი ქალაქების ყველა სხვა ცოცხალ სამეზობლოში,
ქუჩების მოწესრიგების ნიჭი დაბადებიდან არავის დაჰყოლია და არც მათ
ზე უფრო კომპეტენტურია, ვინც ბრმა, „ქალაქშიდა ქალაქების“ „გავლენის
ზონებზე“ დადებული მტრული ზავების ფონზე განაგრძ ობენ ცხოვრებას.
ჩვენ გაგვიმართლა, რადგან ქუჩებში გვაქვს წესრიგი, რომლის შენარჩუ
ნება მეტ-ნ აკლებად იოლია მათზე არსებული უამრავი თვალის წყალო
ბით. მაგრამ არც თავად ამ წესრიგში და არც მის შემადგენელ უთვალავ
კომპონენტში, არაფერია მარტივი. ამ კომპონენტების უმრავლესობა ამა
თუ იმ თვალსაზრისით სპეციალ
 იზირებულია. ისინი ერთდებიან ტროტუარ
ზე, რომელიც არ არის სპეციალ
 იზირებული და ეს მისი ძლიერი მხარეა.
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3
ტროტუარების გამოყენებები: კონტაქტი
რეფორმატორები დიდი ხანია აკვირდებიან იმას, თუ როგორ დაეხე
ტებიან ქალაქის მაცხოვრებლები გადატვირთულ ქუჩებში, როგორ იყრიან
თავს ტკბილეულის მაღაზიებსა და ბარებში, როგორ სვამენ გაზიან სას
მელებს თავიანთი სახლების სადარბაზოს კიბეზე და გამოაქვთ დასკვნ ა,
რომლის არსიც ასე შეიძლება გამოიხ ატოს: „რაოდენ სავალალოა ეს! ამ
ადამიან ებს წესიერი სახლები და უფრო პრივატული, თვალს მოფარებუ
ლი ეზოები რომ ჰქონდეთ, ქუჩაში ხომ აღარ გამოეფინებოდნენ!“
ეს დასკვნ ა ცხადყოფს, რომ მის ავტორებს  საერთოდ არ ესმით ქა
ლაქების არსი. ის ისეთივე  მცდარი შეხედულებაა,  როგორი  უაზრობაც
იქნებოდა მდიდრულ სასტუმროში საზეიმ ო ბანკეტის მოწყობის შემდგ
 ომ
გაკეთებული ასეთი დასკვნ ა: „აქ  მოწვეულთა ცოლები  კარგი მზარეულე
ბი არიან, მათ ერჩიათ წვეულება სახლშ ი გაემართათ“.
ბანკეტზე, ისევე როგორც ქალაქის ტროტუარ
 ების სოციალ
 ურ ცხოვ
რებაში, არსებითი სწორედ მისი საჯაროობ აა. ის  ერთმანეთთან აკავში
რებს ადამიან ებს, რომლებიც არ შეხვედრიან ერთმანეთს უფრო ინტიმურ,
პრივატულ სოციალ
 ურ გარემოში და, როგორც წესი, არც აქვთ შეხვედრის
სურვილი.
დიდ ქალაქში არავის შეუძლია და არც არავის სურს კარის ღიად და
ტოვება და მაინც, თუ ქალაქის მცხოვრებთა შორის საინტერესო, სასარ
გებლო, მნიშვნ ელოვანი კონტაქტები იმ ნაცნობობით შემოიფ
 არგლება,
რომელიც მხოლოდ პირად ცხოვრებაში გამოდგება,  ქალაქი მოსაწყენი
ხდება. ქალაქები სავსეა ისეთი ადამიან ებით, რომლებზეც ფიქრობთ, რომ
მათთან კონტაქტის გარკვეული დოზა თქვენთვის სასარგებლო ან სასია
მოვნო იქნებოდა;   მაგრამ არ გსურთ, ისინი თქვენს სასადილო ოთახში
იხილოთ. ისინიც ასე არიან – მათაც არ უნდათ თქვენი ხილვა თავიანთ
სახლშ ი.
როცა ქალაქის ტროტუარ
 ების უსაფრთ
 ხოებაზე ვსაუბრობდი, ვახსე
ნე, თუ რაოდ
 ენ მნიშვნ ელოვანია, რომ მცხოვრებთა გონებაში არსებობ
დეს ლამის არაცნობიერი მოლოდინი ქუჩის მხარდაჭერისა იმ სიტუაც
 ი
ებში, რომლებიც ამას მოითხოვენ, მაგალითად მაშინ, როცა მოქალაქეს
უხდება გადაწყვიტოს, დაუპირისპირდება თუ არა ვანდალიზმს ან დაიც
 ავს
თუ არა უცნობებს. ამ მოლოდინს ერთი მოკლე სიტყვა აღწერს – ნდობა.
ქალაქის ქუჩის ნდობა  ნელ-ნ ელა ყალიბდება იმ უამრავი მცირე კონტაქ
ტისგან, რომლებიც საჯარო ტროტუარ
 ებზე მყარდება. ის ამოიზრდ
 ება იმ
ადამიან ებისგან, რომლებიც ბართან ლუდის დასალევად ჩერდებიან,
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იღებენ რჩევებს გასტრონომისგან და აძლევენ მათ გაზეთების გამყიდ
ველს, უზიარ
 ებენ აზრებს სხვებს საცხობის რიგში, ესალმებიან ბიჭებს,
რომლებიც სადარბაზოს კიბეზე ლიმონათს სვამენ, თვალს აყოლებენ გო
გოებს, აფრთ
 ხილებენ ბავშვ ებს, იგებენ ვაკანსიების შესახებ კავეულობის
გამყიდველისგან და სესხულობენ დოლარს ფარმაცევტისგან. ჩვეულებე
ბი განსხვავდება: ზოგან ადამიან ები ძაღლებს ადარებენ ერთმანეთს, ზო
გან – სახლის მეპატრონეებს.
ეს კონტაქტები, როგორც წესი, ტრივიალ
 ურია, მაგრამ მათი საერთო
შედეგი – არავითარ შემთხვევაში. საერთო შედეგი ასეთი, ყოველდღიუ
რი საჯარო კონტაქტებისა, რომელთა უმეტესობაც შემთხვევითი, წვრილ
მან საქმეებთან დაკავშირებულია და ყოველგვარი ძალდატანების გარე
შე მხოლოდ იმ პიროვნებათა სურვილით დგება, ვისაც   საქმე აქვს ისაა,  
რომ ქალაქის მაცხოვრებლებს უჩნდ
 ებათ შეგრძ ნ ება საჯარო იდენტობის,
საზოგადოებრივი პატივისცემისა და ნდობის ქსელის არსებობის შესახებ,
რომელიც პირადი ან საჯარო საჭიროების შემთხვევაში, გამოსადეგ რე
სურსად შეიძლება იქცეს. ამ ნდობის არარსებობა დამღუპველია ქალაქის
ქუჩისთვის. მისი წარმოქმნ ის ინსტიტუციონ ალიზება შეუძლებელია. და
რაც მთავარია, ის არ საჭიროებს არავითარ ცალკეულ კერძო ძალისხმე
ვას.
მე შემინიშნავს საოც
 არი განსხვავება, რომელსაც საზოგადოებრი
ვი ნდობის არსებობა და მისი არარსებობა ქმნიდა ისთ-ჰ არლემის ერთი
ფართო ქუჩის ორ სხვადასხვა მხარეს, რომელთა მოსახლეობ აც მეტ-ნ აკ
ლებად ერთი და იმავე შემოსავლების მქონე და ერთი და იმავე რასის
წარმომადგენელი ადამიან ებისგან შედგებოდა.
ძველი ქალაქის მხარე სავსე იყო საზოგადოებრივი ადგილებითა და
ტროტუარზე უსაქმოდ მოსიარ
 ულე ადამიან ებით (რომელთა ბედზეც ასე
ჭმუნავენ ისინი, ვისი უტოპიური აზროვნების მთავარი საზრუნავი სხვათა
მოცალეობ აა). აქ მოთამაშე ბავშვ ებს ეტყობოდათ, რომ კარგი მეთვალ
ყურეობ ის ქვეშ იყვნ ენ. იმავე ქუჩის მეორ
 ე მხარეს, რომელიც განახლების
პროექტმა აითვისა, ბავშვ ებს ჰიდრანტი გაეხსნათ. ისინი დესტრუქციულად
იქცეოდნენ და წყალს ასხამდნ ენ იმ უფროსებს, ვინც დაუფიქრებლად გა
მოის ეირნეს ქუჩის ამ მხარეს, გზაზე მიმავალ მანქანებსა თუ სახლების გა
მოღებულ ფანჯრებში. ვერავინ ბედავდა, მათთვის ხელის შეშლას. ესენი
ანონიმური ბავშვ ები იყვნ ენ და მათი ვინაობ ა ბურუსით იყო მოცული. რა
მოხდებოდა, თუკი მათ დატუქსავდი ან შეაჩ ერებდი?   დაგეხმარებოდა
კი ვინმე იმ ბრმა „გავლენის ზონაში?“ თუ შურისძიებას მიიღ
 ებდი სანაცვ
ლოდ? სჯობდა, არ ჩარეულიყავი. უსულო ქუჩები ანონიმურ ადამიან ებს
ქმნის. აქ უსულოში არც ესთეტიკური ღირებულება იგულისხმება და არც
ის მისტიკური ემოციური ეფექტი, რომელსაც არქიტექტურული ნაგებობები
წარმოშობს. საქმე იმაშია, თუ რა სახის დაწესებულებებია განთავსებული
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ტროტუარ
 ებზე და, შესაბამისად, როგორ იყენებენ მათ ადამიან ები თავი
ანთ ყოველდღიურ, პრაქტიკულ ცხოვრებაში.
ტროტუარ
 ების შემთხვევითი, ყოველდღიური საჯარო ცხოვრება
პირდაპირაა დაკავშირებული საჯარო ცხოვრების სხვა ტიპებთან. მაგა
ლითისთვის ერთ-ერთ ასეთ კავშირს განვიხილავ.
დამგეგმარებლები  და თვით ზოგიერთი სოციალ
 ური მუშაკიც კი მი
იჩნევენ, რომ ფორმალური ადგილობრივი ორგანიზაციების შექმნ ას, ჩვე
ულებრივ, განაპირობებს შეხვედრათა ანონსები, შეხვედრის ადგილთა
ხელმისაწვდ
 ომობა და ისეთი პრობლემების   არსებობა, რომლებიც სა
ზოგადოებრივი ზრუნვის საგანი ხდება. შესაძლოა, ასეც იყოს სუბურბანულ
დასახლებებში და მცირე ქალაქების შემთხვევაში, მაგრამ დიდ ქალაქებ
ში ასე არ ხდება.
ფორმალური საჯარო ორგანიზაციები ქალაქებში საჭიროებენ არა
ფორმალურ საჯარო ცხოვრებას, რომელიც მედიატ
 ორის როლს იკის
რებს მათსა და ქალაქის მაცხოვრებელთა პირად ცხოვრებას შორის. ამის
გაგებას გვიადვილებს კონტრასტი ტროტუარ
 ის საჯარო ცხოვრებით მდი
დარ და ამის არმქ ონე უბნებს შორის. ის კარგადაა აღწერილი სოციალ
 უ
რი მკვლევარის ანგარიშში, რომელიც ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ნაწილში,
საჯარო სკოლებთან დაკავშირებულ პრობლემებს შეისწავლიდა:
„ბატონ ვ-ს [საჯარო სკოლის დირექტორს] ვკითხეთ იმ გავლენის
შესახებ, რომელიც ჯ- საცხოვრებელ პროექტს ჰქონდა სკოლაზე და სკო
ლის თემზე. მისი აზრით, ამ პროექტს ბევრი სხვადასხვა შედეგი მოჰყვ ა და
მათი უმეტესობა ნეგატიური იყო. მან აღნიშნა, რომ პროექტმა შთანთქა
უამრავი დაწესებულება, რომელიც სოციალ
 იზაციისთვის იყო განკუთვნ ი
ლი და ახლანდელი ატმოსფერო პროექტის შიგნით, არაფრით ჰგავდა იმ
მხიარ
 ულებას, რომელიც ქუჩებში სუფევდა მის აშენებამდე. დირექტორის
დაკვირვებით, ქუჩებში სულ უფრო ნაკლები ხალხი იყო სწორედ იმიტომ,
რომ გარშემო სულ უფრო ნაკლები ადგილი დარჩა შესაკრებად. ის ასევე
ამტკიცებდა, რომ სანამ ეს საცხოვრებელი პროექტი აშენდებოდა, მშობ
ლების ასოციაც
 ია ძალიან ძლიერი იყო, ახლა კი მხოლოდ რამდენიმე აქ
ტიური წევრი შემორჩა.
ბატონი ვ. ერთ რამეში ცდებოდა. გარშემო არ იყო ნაკლები ადგილი
(ყოველ შემთხვევაში, ნამდვ ილად არ იყო ნაკლები სივრც
 ე) ადამიან ების
შესაკრებად, თუკი სათვალავში მივიღებთ იმ ადგილებს, რომლებიც გეგ
მიურად აშენდა კონსტრუქტიული სოციალ
 იზაციისთვის. ცხადია, არსად
გვხვდებოდა ბარები, ტკბილეულის მაღაზიები, რესტორნები ან კედელში
შეჭრილი ჯიხურები. მაგრამ პროექტი თავის თავში მოიც
 ავდა უამრავ გეგ
მიურ დანამატს: ოთახებს, რომლებიც შეხვედრებისთვის, სათამაშოდ, ხე
76

ლოვნებით დასაკავებლად იყო განკუთვნ ილი, ეზოში – სკამებს, გაზონებს,
ა.შ. მათი საერთო რაოდ
 ენობა ქალაქ-ბ აღნარის ყველაზე გულმხ ურვალე
მხარდამჭერსაც კი გაუხარებდა გულს.
რატომ ცოცხლდ
 ება და რატომ ხდება გამოსადეგი ასეთი ადგილე
ბი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მომხმარებელთა მოსაზიდად, მათ
ადგილზე შესაკავებლად და მათზე კონტროლის განსახორციელებლად
უზარმაზარი ძალისხმევა და თანხები იხარჯება? რას გვთავაზობს საჯარო
ტროტუარ
 ი ისეთს, რისი მოცემაც ამ გეგმიურ შეკრების ადგილებს არ შე
უძლია? და რატომ არ შეუძლია? როგორ ახერხებს საჯარო ტროტუარ
 ის
არაფორმალური ცხოვრება ხელი შეუწყოს უფრო ფორმალური, ორგანი
ზებული საჯარო ცხოვრების წარმოქმნ ას?
იმის დასადგენად, თუ რითი განსხვავდება ლიმონათის სადარბაზოს
კიბეზე დალევა სათამაშო ოთახში დალევისგან და რატომ არ არის მაღა
ზიის გამყიდველისგან ან ბარმენისგან რჩევის მიღება იგივე, რაც კარის მე
ზობელთან ან პროექტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთან კონსულ
ტაცია (ვინც შეიძლება ბინის მფლობელის ინსტრუქტაჟით მოქმედებდეს),
ჩვენ ქალაქში პრივატულობის მნიშვნ ელობაზე უნდა ვისაუბროთ.
პრივატულობა ქალაქში ძვირად ფასობს. ის აუცილებელია. შესაძ
ლოა, ის ძვირფასი და მნიშვნ ელოვანია სხვაგანაც, მაგრამ ბევრგ
 ან მას
უბრალოდ ვერ უზრუნველყოფ. პატარა დასახლებაში ყველამ ყველაფე
რი იცის შენ შესახებ. ქალაქში ყველამ არა – მხოლოდ მათ, ვისაც გადაწყ
ვეტ, რომ გაუზიარ
 ო შენი ცხოვრების დეტალები. ეს ქალაქების ერთ-ერთი
ისეთი თვისებაა, რომელიც ძალიან ძვირფასია მისი მაცხოვრებლებისათ
ვის, მნიშვნ ელობა არ აქვს, მათ მაღალი შემოსავალი აქვთ თუ დაბალი,
თეთრები არიან თუ ფერადკანიან ები, ახლახანს გადმოვიდნენ ქალაქში
თუ უკვე დიდი ხანია აქ ცხოვრობენ. ეს დიდი ქალაქების ცხოვრებისგან გა
მომდინარე სიკეთეა, რომელსაც იქ მკვიდრნ ი სათუთად უვლიან და უფრ
თხილდებიან. როცა არქიტექტურული ან ქალაქგეგმარების ლიტერატურა
პრივატულობას განიხილავს, ის ძირითადად ფანჯრებზე, ხედებზე, ხედვის
არეალ
 ებზე საუბრობს. იდეა ასეთია: თუკი არავის შეუძლია, შეიჭვრ
 იტოს
შენს საცხოვრებელში, მაშ  პრივატულობა გქონია. ეს მოსაზრება შეზღუდუ
ლი აზროვნების პროდუქტია. ფანჯრის პრივატულობა ყველაზე ადვილად
მისაღწევი რამაა სამყაროში. ამისათვის საკმარისია მხოლოდ ფარდების
გადაწევა ან ჟალუზების ჩამოშვება. პრივატულობა, თავად გადაწყვიტო
ვის გაუზიარ
 ებ შენი ცხოვრების დეტალებს და აკონტროლო, ვინ და რო
დის შემოიჭრება მასში, ბევრად რთული მოსაპოვებელია სამყაროს უდი
დეს ნაწილში და, რაც მთავარია, მას არაფერი აკავშირებს ფანჯრების
ორიენტაციასთან.
ანთროპოლოგი ელენა პადილა, ავტორი წიგნისა „ზევით პუერტო-
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რიკოდან“, რომელიც აღწერს პუერტო-რიკოელთა ცხოვრებას ნიუ-იორ
კის ღარიბულ უბანში, მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ რაოდ
 ენ ბევრი იცი
ან  იქ ადამიან ებმა ერთმანეთზე; მათ კარგად უწყიან ვის შეიძლება ენდონ
და ვის არა; ვინ არღვ ევს კანონს და ვინ ემორჩილება მას; ვინ არის კომპე
ტენტური და კარგად გაცნობიერებული ამა თუ იმ საკითხში და ვინ უუნარო
და არაფრის მცოდნე. ავტორი გვიხსნის, თუ როგორ იგებენ ეს ადამიან ები
ამ ყველაფერს ტროტუარ
 ებზე და მათზე განთავსებულ დაწესებულებებში.
პადილა იმის შესახებაც ჰყვება, თუ რაოდ
 ენ მცირეა მათი რიცხვი, ვისაც
ოჯახის სამზარეულოში ყავის დასალევად შეუძლია შემოირბინოს, რო
გორი ძლიერია კავშირები, რამდენად შეზღუდულია მავანის ჭეშმარიტ
მესაიდ
 უმლეთა წრე, მათი რაოდ
 ენობა, ვისაც ადამიან ი თავისი პირადი
ცხოვრების ნიუანსებს უზიარ
 ებს. ამ უბანში სამარცხვინოდ ითვლ
 ება, ყვე
ლამ იცოდეს შენი პირადი ცხოვრების შესახებ. სამარცხვინოა ისიც, ცხვი
რი ჩაყო სხვების ცხოვრების იმ ნაწილში, რომელიც საზოგადოებისთვის
არ არის განკუთვნ ილი. ეს სხვების პირად ცხოვრებაზე ძალადობა და მათი
უფლებების დარღვ ევაა. ამით, ეს ადამიან ები ძლიერ ჰგვანან ჩემი რასობ
რივად მრავალფეროვანი, ამერიკანიზებული ქუჩის მაცხოვრებლებს. და
არსებითად, მათაც, ვინც ძვირადღირებულ აპარტამენტებში ან კარგ ქა
ლაქურ სახლებში ცხოვრობს.
კარგი სამეზობლო ყოველთვ ის ამყარებს გასაკვირ ბალანსს ადა
მიან ების   ორ ძალიან ბუნებრივ მისწრაფებას შორის: ერთი მხრივ, სურ
ვილს, შეინ არჩუნონ პრივატულობა და მეორ
 ე მხრივ, მოთხოვნილებას,
ჰქონდეთ სხვადასხვა სახის კონტაქტი გარშემომყოფებთან, ისიამ ოვნონ
მათთან ურთიერთობით, მიიღ
 ონ მათგან დახმარება.  ეს ბალანსი, ძირი
თადად, ემყარება მცირე, სენსიტიურ დეტალებს, რომლებზეც ისე, თით
ქოსდა შემთხვევით ვზრუნავთ, რომ ვერაფერს ვხედავთ მათში განსაკუთ
რებულს.
მგონი, ყველაზე კარგად შევძლ
 ებ განვმ არტო ეს დელიკატური, მაგ
რამ უაღრესად მნიშვნ ელოვანი ბალანსი, თუკი განვიხილავ  იმ მაღაზიებს,
რომლებშიც ადამიან ები გასაღებებს ტოვებენ თავიანთი მეგობრებისთვის
(ეს გავრც
 ელებული პრაქტიკაა ნიუ-იორკში). თუკი ისე მოხდა, რომ ყვე
ლანი გასულები ვართ ქალაქიდან და მეგობარს ჩვენს სახლშ ი დარჩენა
სურს, ან დღის განმავლობაში არავინ ვართ სახლშ ი, ან არ გვსურს დავე
ლოდოთ სტუმარს, რომელიც ღამეს ჩვენთან ათევს,  ჩემი ოჯახი ურჩევს
ხოლმე მეგობარს აიღოს ბინის გასაღები დელიკატესების მაღაზიაშ ი, რო
მელიც ქუჩის გადაღმა მდებარეობს. ჯო კორნაჩია, ამ მაღაზიის მეპატრო
ნე, როგორც წესი, რამდენიმე გასაღებს ერთდრ
 ოულად იტოვებს. მას სპე
ციალ
 ური კარადაც კი აქვს მათთვის.
რატომ ვარჩევ მე, ისევე როგორც ბევრი სხვა, მივანდო ჩემი გასა
ღები ჯოს? იმიტომ რომ, ვენდობი მას, კარგ მეურვედ მიმაჩნია. მაგრამ
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ჩემთვის ზუსტად ასევე მნიშვნ ელოვანია,  რომ ის ახერხებს იყოს ჩვენდამი
კეთილგანწყობილი  და არ ჩათვალოს, რომ პასუხისმგ
 ებელია ჩვენს პი
რად ცხოვრებაზე. ჯო მიიჩნევს, რომ მისი საქმე  არ არის, ვის და რატომ
ვუთმობთ ჩვენს სახლებს.
უკან, ჩვენი კვარტლის მეორ
 ე მხარეს, გასაღებებს ესპანურ მაღაზი
აში ტოვებენ. ჯოს კვარტლის მეორ
 ე მხარეს – ტკბილეულის მაღაზიაშ ი.
ერთი კვარტლის მოშორებით  – ყავახანაში, ამ კვარტლიდან რამდენიმე
ასეული მეტრის მოშორებით კი – საპარიკმახეროში. ზემო ისთ-ს აიდ
 ის
თაუნჰაუსებისგან და მდიდრული აპარტამენტებისგან შემდგ
 არი  ორი მო
დური კვარტლის ერთ კუთხეში მაცხოვრებლები არჩევენ, თავიანთი გა
საღებები საყასბოში და წიგნის მაღაზიაშ ი დატოვონ. მეორ
 ე კუთხეში მათ
ტანსაცმლ
 ის მრეცხავს და ფარმაცევტს ანდობენ. ნაკლებად მოდურ ისთ-
-ჰარლემში გასაღებები ყვავილების მაღაზიებში, საფუნთუშეებში, სასადი
ლოებში, ესპანურ და იტალიურ გასტრონომებში რჩება. აქ განმს აზღვრ
 ე
ლია არა დაწესებულების ტიპი, არამედ ის, თუ როგორი მეპატრონე ჰყავს
მას. ასეთი მომსახურების ფორმალიზება შეუძლებელია. იდენტიფიკა
ცია...  კითხვები... დაზღვევა გაუგებრობის შემთხვევაში. ყოვლად აუცილე
ბელი გამყოფი ხაზი საჯარო მომსახურებასა და პირად ცხოვრებას შორის,
ინსტიტუციალ
 იზაციის შემთხვევაში დაირღვ ევა. არცერთი ჭკუათმყ ოფელი
არ დატოვებს თავის გასაღებს ასეთ, ფორმალურ დაწესებულებაში. ასეთი
უანგარო მომსახურება მხოლოდ მან შეიძლება გაგიწიოს, ვისაც კარგად
ესმის განსხვავება შენს გასაღებსა და შენს პირად ცხოვრებას შორის ან
არავინ.
შეგვიძლია გავითვალისწინოთ ის ხაზიც, რომელსაც ბატონი ჯაფი,  
ჩვენი სახლის მახლობლად მდებარე ტკბილეულის მაღაზიის მეპატრონე
ავლებს. ხაზი, რომლის მნიშვნ ელობაც ისე კარგად ესმით მის კლიენტებ
სა და სხვა მაღაზიების მეპატრონეებს, რომ შეუძლიათ, მთელი ცხოვრება
მის გარშემო გაატ
 არონ და არასდრ
 ოს იფიქრონ მასზე. წინა ზამთრის ერთ
ჩვეულებრივ დილას, ბატონი ჯაფი, ვისი ოფიციალ
 ური  სახელიც ბერნია,
და მისი ცოლი, სახელად ენი, მეთვალყურეობდნ ენ ბავშვ ებს, რომლებიც
ქუჩაზე გადადიოდნენ, რათა 41-ე საჯარო სკოლაში მისულიყვნ ენ (ბერნი
ამას ყოველთვის აკეთებს, რადგან საჭიროდ მიაჩნია). შემდგომ ათხოვეს
ქოლგა ერთ კლიენტს და ასესხეს დოლარი მეორ
 ეს; ჩაიბ არეს ორი გა
საღები; დაიტ
 ოვეს რამდენიმე ფუთა მახლობლად მობინადრეთათვის,
რომლებიც სახლშ ი არ იყვნ ენ; წაუკითხეს ლექცია ახალგაზრდ
 ებს, რომ
ლებმაც სიგარეტი ითხოვეს; მიასწავლეს გზა უცნობებს; ჩაიბარეს საათ
 ი,
რომელიც მესაათ
 ისთვის მოგვიან ებით, მისი სახელოსნოს გახსნის შემ
დეგ უნდა გადაეცათ; გასცეს ინფორმაცია სამეზობლოში ქირის ფასების
შესახებ; მოუსმინეს ოჯახური პრობლემების შესახებ მონაყოლს და ანუგე
შეს მთხრობელი; უთხრეს რამდენიმე ხეპრეს, რომ მაღაზიაშ ი ვერ შემოვი
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დოდნენ, თუ წესიერად არ მოიქცეოდნენ და შემდგ
 ომ განუმარტეს მათ წე
სიერი ქცევის მნიშვნ ელობა (ხეპრეები დაეთანხმნ ენ და დამორჩილდნ ენ
მათ განმარტებას); წარმოქმნ ეს სპონტანური ფორუმი რამდენიმე საუბრის
თვის, რომელიც დატოვებული ნივთების წასაღებად მოსულ კლიენტებთან
გააბ ეს; გადაინ ახეს ახლად მოსული გაზეთები და ჟურნალები მუდმივი
კლიენტებისთვის; ურჩიეს დედას, რომელიც შვილის მეგობრის დაბადე
ბის დღისთვის საჩუქრის საყიდლად შემოვიდა, არ ეყიდა სათამაშო გემი,
რადგან იმავე დაბადების დღეზე მიმავალმა სხვა ბავშვ მ ა უკვე იყიდა ის;
და  დაიბრუნეს (ეს ჩემთვის გააკ ეთეს) წინა დღის გაუყიდავი გაზეთი დისტ
რიბუტორისგან.
როცა დავფიქრდ
 ი ამ დამატებითი სერვისების სიმრავლეზე, ბერნის
ვკითხე: –  ოდესმე თუ აცნობ შენს კლიენტებს ერთმანეთს?
შეკითხვამ ის დააბნია, შეიძლება შეაცბუნა კიდეც.   –   არა,– თქვა
მან, ჩაფიქრებულმა, – ეს მიზანშეწონილი არ იქნებოდა. ხანდახან, როცა
ვხედავ ორ კლიენტს, რომლებსაც საერთო ინტერესები აქვთ, ვცდილობ
სიტყვა ამ საერთო ინტერესის საგანზე ჩამოვაგდო და შემდეგ, თუ მათ
სურთ, გააგრძ ელებენ საუბარს. მაგრამ არასდრ
 ოს წარვუდგენ მათ ერთ
მანეთს.
როცა ეს ყველაფერი სუბურბიელ ნაცნობს მოვუყევი, მან დაასკვნ ა,
რომ ბატონი ჯაფი კლიენტებს იმიტომ არ აცნობდა ერთმანეთს, რომ ამის
საშუალ
 ებას თავისი სოციალ
 ური კლასი არ აძლევდა. სულაც არა. ჩვენს
სამეზობლოში მაღაზიის მეპატრონეებს მაღალი, ბიზნესმენის სტატუსი
აქვთ. შემოსავლებით ისინი, როგორც წესი, კლიენტების თანასწორნი
არიან და დამოუკიდებლობის ხარისხით სულაც აღემატებიან მათ. მაღა
ზიის მეპატრონეებს საღი აზრის მქონე და გამოცდილ პიროვნებებად მიიჩ
ნევენ, მათ რჩევებს პატივს სცემენ და ითვალისწინებენ. ისინი უცნობ კლა
სობრივ სიმბოლოებად არ რჩებიან, ცნობილი ინდივიდები არიან. არა, ეს
უბრალოდ ხაზია, რომელსაც ბატონი ჯაფი თითქმის გაუცნობიერებლად,
მაგრამ სიფრთ
 ხილით ავლებს, ხაზი, რომელიც ქალაქის საჯარო ცხოვრე
ბასა და პრივატულობის სამყაროს მიჯნავს.
ამ ხაზის შენარჩუნება ისე, რომ ის შემაწუხებელი არავისთვის იყოს,
ასე აიხსნება: როდესაც ადამიან ები მიმოდიან ან თავისუფალ დროს ატა
რებენ ტროტუარ
 ებზე და მათზე განთავსებულ დაწესებულებებში, ჩნდება
უამრავი შესაძლებლობა საჯარო კონტაქტისა და იმიტომ, რომ არსებო
ბენ, ასე ვთქვათ, საჯარო მასპინძლ
 ები, ბერნის მსგავსი ადამიან ები, მეპატ
რონეები შეხვედრის ადგილებისა, რომლებშიც ცოტა ხნით შეჩერება და
სურვილისთანავე გამოსვლ
 ა ყველას თავისუფლად, უხერხულობის გარე
შე შეუძლია.
ეს პირობები შესაძლებელს ხდის იცნობდე ათასი ჯურის ადამიანს
სამეზობლოში ისე, რომ არ მოგიწიოს არასასურველი ურთიერთობის
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გაბმა, მოწყენილობის, ბოდიშების, განმარტებების, უნებლიეთ შეურაცხ
ყოფის მიყენების შიშის, ვალდებულებებთან  დაკავშირებული უხერხულო
ბის, მოკლედ მთელი იმ დავიდარაბისა და პასუხისმგ
 ებლობების გარეშე,
რომლებიც ნაკლებად შეზღუდულ ურთიერთობებს ახლავს თან.   სავსე
ბით შესაძლებელია, მშვენიერი ტროტუარ
 ული ურთიერთობა გქონდეს და
მეტიც, დროთა განმავლობაში უფრო ფამილიარ
 ული, საჯარო ნაცნობობა
გააბ ა იმ ადამიან ებთან, ვინც შენგან განსხვავდებიან. ასეთ ურთიერთო
ბებს შეუძლია გაძლოს (და ძლებს კიდეც)   ძალიან დიდი ხნის,   ათწლე
ულების განმავლობაშიც კი; ისინი ვერასდრ
 ოს შეიქმნ ებოდა და, ცხადია,
ვერაფრით შენარჩუნდებოდა გამყოფი ხაზის გარეშე. ისინი  იქმნ ება სწო
რედ იმიტომ, რომ უბრალოდ თან სდევს ადამიან ების ნორმალურ საზოგა
დოებრივ ცხოვრებას.
„ერთად ყოფნა“ (togetherness) შესაფერისად გულისამრევი სახელია
გეგმარების თეორ
 იის ძველი იდეალ
 ისთვის. მის თანახმად, თუკი ადამია
ნები ერთმანეთს საერთოდ რაიმ ეს უზიარ
 ებენ, მაშინ თითქმის ყველაფე
რი უნდა გაუზიარ
 ონ. ”ერთად ყოფნა”, რომელიც, როგორც ჩანს, ახალი
სუბურბანული დასახლებების სულიერი წყაროა, ქალაქებში დესტრუქციუ
ლად მოქმედებს. ვალდებულება, გაუზიარ
 ონ ბევრი რამ სხვებს, ქალაქის
მცხოვრებთ ერთმანეთისგან აშორებს.
როცა ქალაქის ნაწილს აკლია ტროტუარ
 ის ცხოვრება, მის მოსახ
ლეებს უწევთ განავრც
 ონ თავიანთი პირადი ცხოვრება, თუკი სურთ რომ
მეზობლებთან რაიმ ე კონტაქტის მსგავსი  მაინც ჰქონდეთ. მათ უწევთ შეე
გუონ ”ერთად ყოფნის” რომელიმე ფორმას (რომელიც  მათგან მოითხოვს
გაუზიარ
 ონ ერთმანეთს მეტი, ვიდრე ტროტუარ
 ებზე მოუწევდათ),  ან გარ
შემომყოფებთან კონტაქტის ნაკლებობას. დაბოლოება ყოველთვის ან
ერთია ან მეორ
 ე და ორივეს სხვა, კიდევ უფრო სავალალო შედეგები მოს
დევს.
პირველ შემთხვევაში, ადამიან ებს უწევთ სულ უფრო ფრთხილად შე
არჩიონ თავიანთი მეზობლები და ისინი, ვისთანაც ნაცნობობას გააბ ამენ.
სხვანაირ
 ად ვერ მოიქცევიან. ჩემი მეგობარი, პენი კოსტრიტსკი გაუცნობი
ერებლად, თავისდა უნებურად აღმოჩნდ
 ა ასეთ სიტუაც
 იაშ ი ბალტიმორში.
მის ქუჩაზე, რომელზეც არაფერია კერძო სახლების გარდა და მოქცეულია
არეალში, რომელიც ასევე მხოლოდ კერძო სახლებისგან შედგება, ექსპე
რიმენტის შედეგად, მომხიბლავი პარკი მოაწყვეს ტროტუარზე. ტროტუარ
 ი
გააფ
 ართოვეს, მიმზიდველად მოკირწყლეს, მიმდებარე ქუჩაზე სამანქანო
მოძრაობ ა შეამცირეს, ხეები და ყვავილები დარგეს. აქაურობას მალე დე
კორატიული სკულპტ
 ურითაც დაამშვ ენებენ. ყველა ფერი რაც აქ გაკეთდა,
ცალკე აღებული, შესანიშნავი იდეაა .
მაგრამ, არსად არის მაღაზიები. დედებს, ვისაც აქ ბავშვები მოჰყავთ
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სათამაშოდ და თავადაც სხვებთან კონტაქტს ეძებენ, ზამთარში გასათბო
ბად, ტელეფონზე დასარეკად ან  შვილების საპირფარეშოში შესაყვანად,
თავიანთი ნაცნობების სახლებში შესვლ
 ა  უხდებათ.  მასპინძლები მათ ყა
ვას სთავაზობენ, რაკი სხვაგან არსად შეიძლება მისი ყიდვა, და, ბუნებრი
ვია, პარკის გარშემო სწორედ ასეთი სოციალ
 ური ცხოვრება იდგამს ფეს
ვებს. მეტისმეტად ბევრი ზიარდება.
ქალბატონი კოსტრიტსკი, რომელიც ერთ-ერთ მოხერხებულად გან
ლაგებულ სახლშ ი ცხოვრობს და ვისაც ორი შვილი ჰყავს, ამ ვიწრო და
შემთხვევით სოციალ
 ურ ცხოვრებაშია გამომწყვდ
 ეული. „მე ისე დავკარგე
ქალაქში ცხოვრების ყველა უპირატესობა, რომ ვერ მივიღე სუბურბიასთან
დაკავშირებული ვერცერთი პრივილეგია“,   – ამბობს ის. ყველაზე სამწუ
ხარო ისაა, რომ როცა სხვა შემოსავლების, კანის ფერის ან განათლების
მქონე დედებს მოჰყავთ შვილები პარკში, მათ მაშინვე უხეშად და ერთმ
ნიშვნ ელოვნად აძევებენ. ისინი ვერაფრით ჯდებიან პრივატულობის გაზი
არების სუბურბანულ სქემაში, რომელიც ამ ქუჩის ცხოვრების წესი გამხდა
რა. პარკში გამიზნულად არ არის სკამები. ”ერთად ყოფნის” მიმდევრებმა
ჩათვალეს, რომ მათ შეეძლოთ მოეპატიჟათ ისინი, ვისი ადგილიც აქ არ
არის.
„ეჰ, ერთი-ორი მაღაზია მაინც რომ იყოს ქუჩაზე“, – ოცნებობს ქალ
ბატონი კოსტრიტსკი, –   „ერთი გასტრონომი ან აფთიაქ ი ან სასადილო
მაინც. მაშინ ტელეფონზე დარეკვაც, გასათბობად თავის შეფარებაც და
მეგობრების შეკრებაც ბუნებრივად, საჯაროდ მოხდებოდა; ადამიან ებიც
უკეთესად მოექცეოდნენ ერთმანეთს, რაკი ყველას ექნებოდა აქ ყოფნის
უფლება“.
დაახლოებით იგივე, რაც ხდება ამ საზოგადოებრივი ცხოვრებისგან
დაცლილ ტროტუარ
 ის პარკში, მეორდება საშუალ
 ო კლასისთვის განკუთ
ვნილ პროექტებსა და კოლონიებში. მაგალითად, პიტსბურგის ჩათემ-ვ ი
ლიჯიც გამოდგება, რომელიც ქალაქ-ბ აღნარის ცნობილი ეგზემპლ
 არია.
აქ სახლები საერთო გაზონებისა და სათამაშო მოედნების გარშემოა
შეჯგუფებული, მთელი პროექტი კი აღჭურვილია სხვადასხვა დაწესებუ
ლებებით, რომლებმაც „ერთად ყოფნა“ უნდა გააძლიეროს. მაგალითად
„მაცხოვრებელთა კლუბით“, რომელიც წვეულებებს, ცეკვებს, ქალებისა
და ბავშვ ებისთვის განკუთვნ ილ ღონისძიებებს მართავს. ამ კოლონიებში
არავითარი საჯარო ცხოვრება, ამ სიტყვის ქალაქური გაგებით, არ არსე
ბობს. ყველაფერი ეს უბრალოდ სხვადასხვა დონეებია განვრ
 ც
 ობილი პი
რადი ცხოვრებისა.
იმისთვის, რომ ჩათემ-ვ ილიჯი ისეთი სამეზობლოს წარმატებულ
„ნიმუშად“ შემდგ
 არიყო, სადაც ადამიან ები ბევრს უზიარ
 ებენ ერთმანეთს,
საჭიროებდა მობინადრეებს, რომლებსაც ერთმანეთის მსგავსი გემოვნე
ბა, ინტერესები და წარსული ექნებოდათ. უმეტესწილად, ისინი საშუალ
 ო
82

კლასის პროფესიონ ალები და მათი ოჯახები უნდა ყოფილიყვნ ენ1.  მობი
ნადრეებს ასევე თავი უნდა შეეკავებინათ და შეეზღუდათ კავშირი მეზობე
ლი კვარტლების მაცხოვრებლებთან; მართალია, იქაც საშუალ
 ო კლასი
ცხოვრობს, მაგრამ ქვედა საშუალ
 ო კლასი, რომელიც მეტისმეტად განსხ
ვავებულია ასეთი მეზობლური თანაცხოვრებისთვის.
ჩათემ-ვ ილიჯის იზოლირებულობას და ჰომოგენურობას პრაქტიკუ
ლი უკუშედეგები მოჰყვ ება. მაგალითად, საშუალ
 ო სკოლას, რომელიც
დასახლებას ემსახურება, პრობლემები აქვს. დასახლება საკმარისად დი
დია იმისათვის, რომ დაწყებით სკოლაზე დომინირებდეს და ერთიან ად
წყვეტდეს მასთან დაკავშირებულ სირთულეებს. თუმცაღა, როცა საქმე სა
შუალ
 ო სკოლას ეხება, უბნის მაცხოვრებლებს სხვა სამეზობლოების მო
ბინადრეებთან თანამშრ
 ომლობა უწევთ. მაგრამ, არ არსებობს არც საჯა
რო ნაცნობობის ქსელი, საზოგადოებრივი ნდობის საფუძველი, კავშირები
საჭირო ადამიან ებთან და არც პრაქტიკული გამოცდილება, რომელიც
მოსახლეებს საშუალ
 ებას მისცემდა ქალაქის საჯარო ცხოვრებისთვის
ჩვეული მიდგომები, ქვედა დონეებზე კომუნიკაციის ას გამოეყენებინათ.
გრძნობს რა თავის უმწეობ ას, ზოგიერთი აქაური ოჯახი არჩევს გადავიდეს
დასახლებიდან მაშინ, როცა ბავშვ ები საშუალ
 ო სკოლის ასაკს აღწევენ;
სხვები შვილებს კერძო სკოლებში გზავნიან. ორთოდოქსი დამგეგმარებ
ლების მიერ, ჩათემ-ვ ილიჯის მსგავსი სამეზობლო კუნძულების საჭიროე
ბის დასაბუთება იმით, რომ ისინი ქალაქს ტალანტებს და საშუალ
 ო კლა
სისთვის დამახასიათ
 ებელ სტაბილურობას სძენენ, მეტად ირონიულია.
ადამიან ები, რომლებიც ასეთ კოლონიებში თავიანთ ადგილს ვერ
პოულობენ, ტოვებენ მათ და, დროთა განმავლობაში, ადმინისტრაცია
სწავლობს იმ აპლიკანტების ამოცნობას, ვინც პროექტისთვის შესაფერი
სია. მოთხოვნებში, სხვა მოსახლეების მსგავს გემოვნებასთან, ღირებულე
ბებთან და წარმოშობასთან ერთად, მოთმინების უნარი და ტაქტიან ობაც
შედის.
ქალაქის საბინაო დაგეგმარება, რომელიც მეზობლებს შორის კომუ
ნიკაციისთვის პირადი ცხოვრების გაზიარ
 ების ასეთ ფორმებს ეყრდ
 ნ ობა,
ხშირად მართლაც არის სოციალ
 ურად წარმატებული, მაგრამ მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუკი მისი მოსახლეები მაღალი საშუალ
 ო კლასის წარ
მომადგენლები არიან. ის უმკლავდება მარტივი სოციალ
 ური ჯგუფის მარ
ტივ პრობლემებს. ჩემი დაკვირვებით, ის უძლურია მიაღწიოს წარმატებას,
თუნდაც მისივე კრიტერიუმებით განსაზღვრ
 ულს, მოსახლეობ ის ყველა
სხვა ნაწილთან მიმართებაში.
უმეტეს შემთხვევაში, როცა ქალაქის მაცხოვრებლები დგებიან არჩე
1   უბნის ერთ წარმომადგენლობით საბჭოში შედის: ოთხი იურისტი, ორი ექიმი, ორი ინჟინე
რი, დანტისტი, გაყიდვების მენეჯერი, ბანკირი, რკინიგზის აღმასრულებელი და დამგეგმარე
ბელი (ავტ. შენ.).
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ვანის წინაშე, გაუზიარ
 ონ სხვებს ყველაფერი ან არაფერი, ისინი ამ უკანას
კნელს ირჩევენ. ქალაქის იმ ნაწილებში, რომლებსაც არ გააჩნია ბუნებ
რივი საჯარო ცხოვრება, ადამიან ები ხშირად არჩევენ წარმოუდგენელი
მასშტ
 აბებით იზოლირდნ ენ ერთმანეთისგან. თუკი მეზობლებთან უბრა
ლო გასაუბრებაც კი ქმნის იმის საფრთ
 ხეს, რომ ისინი თქვენს ცხოვრებაში
ჩაერევიან, ან პირიქით, თქვენ მოგიწევთ მათსაში ჩაბმა და, ამასთან, არც
ის შეგიძლიათ, რომ ისევე ფრთხილად შეარჩიოთ თქვენი მეზობლები,
როგორც ამას მაღალი საშუალ
 ო კლასის წარმომადგენლები აკეთებენ,
ერთადერთ ლოგიკურ გამოსავლად ისღა რჩება, საერთოდ უარი თქვათ
ყოველგვარ მეგობრობასა და შემოთავაზებულ დახმარებაზე. სჯობს დის
ტანცია დაიჭ იროთ.   შედეგად, სავსებით ჩვეულებრივი საჯარო საქმეები,
მაგალითად, ბავშვ ების მეთვალყურეობ ა, რომელთა შესრულებაც ძალი
ან მცირე პიროვნულ ინიციატ
 ივას ან ხანმოკლე თანამშრ
 ომლობას მო
ითხოვს, შეუსრულებელი რჩება. უფსკრული, რომელსაც ეს წარმოშობს,
დაუჯერებელი სიღრმ ისაა.
მაგალითად, ერთი ნიუ-იორკული საცხოვრებელი პროექტის
(რომელიც, როგორც ყველა დოგმატური დაგეგმარების პროექტი, მეტის
მეტად ბევრის ან არაფრის გაზიარ
 ებას მოითხოვს) უჩვეულოდ კონტაქ
ტური მობინადრე ქალი ამაყობდა იმით, რომ განზრ
 ახ  გააბა ნაცნობობა
თავისი კორპუსის ოთხმოცდაათივე ოჯახის დედასთან. ის მათ ურეკავდა;
მოიმწყვდ
 ევდა ხოლმე სალაპარაკოდ სახლის კარებთან ან დერეფანში;
ერთვებოდა საუბრებში, რომელსაც ყურს მოჰკრავდა.
ერთხელაც ისე მოხდა, რომ მისი რვა წლის შვილი ლიფტში გაიჭ ე
და და მიუხედავად იმისა, რომ ყვიროდა, ტიროდა, ლიფტის კედლებზე
აბრახუნებდა, ორი საათ
 ის   განმავლობაში მის დასახმარებლად არავინ
მისულა. როცა მეორ
 ე დღეს დედამ თავისი უკმაყოფილება ოთხმოცდაა
თი ნაცნობიდან ერთ-ერთს გაუზიარ
 ა, მან უპაუხა: – ოჰ, ეს თქვენი შვილი
იყო? ეს რომ მცოდნოდა, აუცილებლად დავეხმარებოდიო.
ამ ქალს, რომელიც ნამდვ ილად არ იქცეოდ
 ა ასე უგულოდ თავის
ძველ, საჯარო ქუჩაზე, რომელსაც, სხვათაშორის, გამუდმებით უბრუნდე
ბოდა საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის, ეშინოდა, რომ თუკი ბავშვს და
ეხმარებოდა, ისეთ ურთიერთობებში ჩაბმა მოუწევდა, რომლებსაც საჯა
რო სივრც
 ეში ვერ დატოვებდა.
ასეთი ურთიერთობებისთვის თავის არიდების უამრავი მაგალითი
გვხვდება იქ, სადაც   არჩევანი ბევრის ან არაფრის გაზიარებას შორის
დგას. ელენ ლური სოციალ
 ური მუშაკია, რომელიც ისთ-ჰ არლემში და
ბალშემოსავლიანთათვის აშენებულ პროექტს შეისწავლიდა. მისი საფუძ
ვლიან ი და დეტალური ანგარიში ამბობს:
„უაღრესად მნიშვნ ელოვანია შევნიშნოთ, რომ, სხვადასხვა მიზეზ
თა გამო, ბევრი ადამიან ი ამბობს უარს რაიმ ე სახის მეგობრულ ურთიერ
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თობაზე თავის მეზობლებთან და იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ემორჩილება
სურვილს, ჰქონდეს სოციალ
 ური ცხოვრება, მხოლოდ ერთ ან ორ ადამია
ნამდე ზღუდავს თავისი მეგობრების წრეს. კვლავ და კვლავ, ცოლები იმე
ორებენ თავიანთი ქმრების გაფრთ
 ხილებას:
„მე არ უნდა დავუმეგობრდ
 ე ვინმეს. ჩემს ქმარს ასეთი ურთიერ
თობების არ სჯერა“.
„ხალხი ჭორიკანაა და შეუძლია ბევრი პრობლემა შეგვიქმნ ას“.
„სჯობს, ჩვენს საქმეს მივხედოთ“.
ერთი ქალი, ქალბატონი ებრეჰემი, ყოველთვის უკანა კარით გადის
შენობიდან, რადგან არ სურს შეეჩეხოს იმათ, ვინც მთავარ გასასვლ
 ელ
თან დგანან. ბატონი კოლანი კი, არ აძლევს უფლებას თავის ცოლს დაუ
მეგობრდ
 ეს ვინმეს პროექტიდან, რადგანაც არ ენდობა იქაურებს. წყვილს  
რვიდან თოთხმეტ წლამდე ასაკის ოთხი შვილი ჰყავს, მაგრამ მათ ეზოში
მარტოებს არ უშვებენ, რადგან მშობლებს ეშინიათ, რომ ბავშვ ებს ვინმე
ზიანს მიაყ ენებს.2 შედეგად, ოჯახები თავის დასაცავად უამრავ სხვადასხ
ვა სახის ბარიერს აღმართავენ. იმისათვის, რომ შვილების უსაფრთ
 ხოება
უზრუნველყონ, მათ სახლებიდან არ უშვებენ. საკუთარი თავის დასაცავად
ცოტა მეგობარს იჩენენ ან სულაც არავისთან მეგობრობენ. ზოგს ეშინია,
რომ მეგობრები, გაბრაზების ან შურის გამო, საცხოვრებლის ადმინისტ
რაციასთან დააბ ეზღებენ და პრობლემებს შეუქმნ იან. თუ ქმარი ბონუსს
აიღებს (და ამას დამალავს) და  ცოლი ახალ ფარდებს იყიდის, სტუმრად
მოსულმა მეგობრებმა შეიძლება დაინ ახონ ისინი და ადმინისტრაციას აც
ნობონ. ის, თავის მხრივ, მოკვლ
 ევას ჩაატ
 არებს და ოჯახს ბინის ქირას
გაუზრდ
 ის. ეჭვი და შესაძლო გართულებების შიში, როგორც წესი, გადა
წონის მეზობლებისგან რჩევებისა და დახმარების მიღების სურვილს. ამ
ოჯახების პრივატულობა ისედაც მეტისმეტად დარღვ ეულია. ოჯახების ყვე
ლაზე ფარული საიდ
 უმლოებების შესახებ კარგად მოეხსენებათ არა მხო
ლოდ ადმინისტრატორებს, არამედ სხვა საჯარო სააგ
 ენტოებსაც, მაგა
ლითად, სოციალ
 ური დაცვის დეპარტამენტს. პრივატულობის ნარჩენების
შესანარჩუნებლად, ეს ოჯახები ამჯობინებენ, არ იურთიერთონ ერთმანეთ
თან. იმავე ფენომენს, ოღონდ შედარებით მცირე მასშტ
 აბებით, შესაძლოა
არადაგეგმარებული ჯურღმ ულების საცხოვრებლებშიც გადავაწყდეთ,
რადგან იქაც, სხვადასხვა მიზეზთა გამო, ოჯახებს სჭირდებათ თავის დაცვა
სხვებისგან. მაგრამ, ეჭვგ
 არეშეა, რომ სხვათა საზოგადოებისთვის თავის
არიდება ბევრად უფრო ხშირია დაგეგმარებულ საცხოვრებლებში. თვით
ინგლისშიც კი, დაგეგმარებული მცირე ქალაქების კვლევამ გამოავლინა
მეზობლებისადმი ეჭვიან ი დამოკიდებულებისა და მისი თანმდ
 ევი კარჩა
კეტილობის არსებობა. შესაძლოა, ეს ტენდენცია სხვა არაფერია, თუ არა
დახვეწილი მექანიზმი, რომლითაც ოჯახი თავის შინაგან ღირსებას იცავს
2   ეს გავრცელებული პრაქტიკაა ნიუ-იორკის საჯარო პროექტებში (ავტ.შენ.).
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გარეგანი ზეწოლის პირობებში. ზეწოლისა, რომელიც მისგან კონფორმუ
ლობას მოითხოვს“.
თუმცა, გარიყულობასთან ერთად, ასეთ ადგილებში შესამჩნ ევ
”ერთად ყოფნასაც” შეიძლება წავაწყდეთ. ქალბატონი ლური ასეთი ურ
თიერთობების შესახებაც გვამცნ ობს:
„ხშირად ორი ქალი, რომლებიც სხვადასხვა შენობებში ცხოვრობს,
ერთად აღმოჩნდ
 ება სამრეცხაოშ ი და ცნობს ერთმანეთს; მიუხედავად
იმისა, რომ შესაძლოა ადრე არასოდეს უსაუბრიათ თავიანთ ძველ 99-ე
ქუჩაზე, აქ ისინი, უეცრად, „საუკეთესო მეგობრები“   ხდებიან. თუკი მათ
გან ერთს უკვე ჰყავს მეგობრები თავის კორპუსში, მეორ
 ეც, როგორც წესი,
იმავე სამეგობრო წრის წევრი ხდება და ურთიერთობებს არა თავის, არა
მედ მეგობრის მეზობლებთან აბამს. ეს  სამეგობროები, დაუსრულებლად,
სულაც არ იზრდ
 ება. ცოტა ხნის შემდეგ, მობინადრეები სხვას აღარავის
ხვდებიან და ეცნობიან“.
ქალბატონმა ლურიმ, რომელიც ისთ-ჰ არლემში სათემო ორგანი
ზაციისთვის მუშაობს, შესანიშნავი წარმატებით შეისწავლა ახალ პროექ
ტებში მოქირავნეთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბების მცდელობათა ის
ტორია. მან მითხრა, რომ  თავად ”ერთად ყოფნაა” ერთ-ერთი ფაქტორი,
რომელიც ასეთი ორგანიზაციების შექმნ ას ართულებს. „ამ პროექტებს არ
აკლიათ ბუნებრივი ლიდერები“, – ამბობს ის. – „მათში არიან  შესანიშნავი
ადამიან ები, ვისაც ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ, მაგრამ ძირითადად
ისე ხდება, რომ როცა ორგანიზატორები, ლიდერები ერთმანეთს პოულო
ბენ, ისინი ერთმანეთის სოციალ
 ურ ცხოვრებაში ებმებიან და საბოლოო
ჯამში, სხვას აღარავის ესაუბრებიან. ისინი ვეღარ პოულობენ მიმდევრებს.
ყველა მცდელობა ორგანიზაციის შექმნ ისა, ბოლოს და ბოლოს, არაეფექ
ტურ, ექსკლუზიურ ჯგუფს წარმოშობს. თავად ის მექანიზმები, რომლითაც
ადამიან ები იგებენ, თუ რა ხდება მათ გარშემო, საოცრად რთული და ჩახ
ლართულია. ყველაფერი ეს კი, წარმოუდგენლად აძნელებს მობინადრე
ებისთვის თუნდაც მცირედი სოციალ
 ური სიკეთის მოპოვებას“.
იმ დაუგეგმარებელ საცხოვრებელ უბნებშიც, რომლებსაც მცირე
კომერციული დაწესებულებები და ტროტუარ
 ის ცხოვრება არ გააჩნია,
მოსახლეები საჯარო პროექტების ბინადრების მსგავსად იქცევიან მაშინ,
როცა ბევრის ან არაფრის გაზიარ
 ებას შორის უწევთ არჩევანის გაკეთე
ბა. სწორედ ამიტომ იყო, რომ მკვლევართა ჯგუფი, რომელიც დეტროიტ
 ის
მოსაწყენი, ნაცრისფერი უბნის სოციალ
 ურ სტრუქტურას შეისწავლიდა, მი
ვიდა მოულოდნელ დასკვნ ამდე, რომ იქ საერთოდაც არ არსებობს რაიმ ე
სახის სოციალ
 ური სტრუქტურა.
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ტროტუარ
 ების ცხოვრების სოციალ
 ური სტრუქტურა ნაწილობრივ ემ
ყარება მათ, ვისაც თვითგამოცხადებული საჯარო პერსონები შეგვიძლია
ვუწოდოთ. საჯარო პერსონა შეიძლება იყოს ყველა, ვისაც ხშირი კონტაქ
ტი აქვს ადამიან ების ფართო წრესთან და სურს, გახდეს ის. საჯარო პერ
სონას არ ესაჭიროება რაიმ ე სპეციალ
 ური ნიჭი ან ცოდნა (თუმცა, როგორც
წესი, მათ ერთიც აქვთ და მეორ
 ეც). მას მხოლოდ ის ევალება, რომ ყო
ველთვის ახლომახლოს იყოს და ასევე, საჭიროა საკმარისი რაოდ
 ენობის
კოლეგა ჰყავდეს. საჯარო პერსონის მთავარი თვისება სწორედ მისი საჯა
როობ აა, ის, რომ სხვადასხვა ადამიან ებს ესაუბრება. ინფორმაცია, რომე
ლიც ტროტუარ
 ისთვის საინტერესოა, სწორედ ამ გზით ვრცელდება.
საჯარო პერსონათა უმეტესობა გამუდმებით საჯარო ადგილებში იმ
ყოფება. ძირითადი, საბაზისო საჯარო პერსონები მაღაზიის მეპატრონეე
ბი და ბარმენები არიან.  ტროტუარ
 ის ყველა სხვა საჯარო პერსონა პირდა
პირ თუ ირიბად მათზეა დამოკიდებული.
სათემო გაერთიან ებების მუშაკები და მღვდლები, ასე ვთქვათ, უფ
რო ოფიციალ
 ური საჯარო პერსონები, ხშირად სარგებლობენ ტროტუარ
 ე
ბის საინფორმაციო ქსელით, რომლის ნერვული ცენტრებიც მაღაზიებია.
მაგალითისთვის, ნიუ-იორკის ქვემო ისთ-ს აიდ
 ის ერთ-ერთი სათემო გა
ერთიან ების დირექტორი რეგულარულად ჩამოივლის უბნის მაღაზიებს.
სამრეცხაოშ ი ის იგებს, რომ სამეზობლოში ნარკოტიკების გამყიდველე
ბი გამოჩნდ
 ნ ენ; გასტრონომში აღმოაჩ ენს, რომ ქუჩის ბანდები რაღაცას
გეგმავენ და ყურადღების მიქცევას საჭიროებენ; ტკბილეულის მაღაზიაშ ი
მას ამცნ ობენ, რომ ორი გოგონა სპორტსმენებს ჩხუბისკენ უბიძგებს. ერ
თ-ერთი ყველაზე მნიშვნ ელოვანი წყარო პურის კონტეინ ერია, რომელიც
რივინგტონ სტრიტზე, გასტრონომის გარეთ, სათემო გაერთიან ების შენო
ბის, ტკბილეულის მაღაზიას ა და საბილიარდოს შორის დგას. აქვე დავა
ზუსტოთ რომ, კონტეინ ერს არავინ იყენებს პურის შესანახად, მასზე ახალ
გაზრდ
 ები ჩამოსხდებიან ხოლმე და ყველაფერი, რაც აქ, მახლობელ
კვარტლებში მცხოვრებ რომელიმე მოზარდზ ე ითქმება, მის „ყურებამდე“
შეუცვლ
 ელად და გასაკვირი სისწრაფით აღწევს. კონტეინ ერი საპირისპი
როსაც ახერხებს: უახლეს ამბებს ელვის სისწრაფით უყრის ხოლმე თავს.
ბლეიკ ჰობსი, ისთ-ჰ არლემში მდებარე სამეზობლო გაერთიან ების
მუსიკალური სკოლის დირექტორი აღნიშნავს, რომ თუ მის სკოლაში ძვე
ლი, ხალხმრ
 ავალი ქუჩის მცხოვრები ბავშვ ი შემოვა, მას, აუცილებლად,
მალევე მოჰყვ ება კიდევ სამი ან ოთხი ახალი მოსწავლე იმავე სამეზობ
ლოდან. მაგრამ, თუკი ისე მოხდა, რომ მოახ ერხა და საჯარო სკოლის მეშ
ვეობ ით ახალ საცხოვრებელ პროექტში მცხოვრები ბავშვ ი მოიზ იდა, მას
იშვიათ
 ად თუ მოჰყვ ებიან თან მეგობრები. ინფორმაცია ვერ ვრცელდება
სწრაფად, თუკი გარშემო საჯარო პერსონები არ არიან, თუკი უბანში ტრო
ტუარ
 ის ცხოვრება არ ჩქეფს.
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ერთ ადგილას გამაგრებულ ან კარგად ნაცნობ, მოხეტიალ
 ე საჯა
რო პერსონებთან ერთად, ტროტუარ
 ის ცხოვრებაში სპეციალ
 იზებული
საჯარო პერსონებიც გვხვდებიან. ერთობ საინტერესოა, რომ ზოგიერთი
მათგანი ახერხებს შექმნ ას იდენტობა არა მხოლოდ საკუთარი თავისთ
ვის, არამედ სხვებისთვისაც. აღწერს რა ყოველდღიურ ცხოვრებას პენსი
აზე გასული ტენორისა, რომელიც დროს ძირითადად რესტორნებისა და
ბოკეს3   სათამაშო მოედნების მსგავს დაწესებულებებში ატარებს, სან-ფ
 
რანცისკოს გაზეთი წერს: „ამბობენ, რომ მელონი [ხსენებული ტენორი],
თავისი მძლავრი ხასიათ
 ით, საუბრის დრამატული მანერით, მუსიკისადმი
დაუსრულებელი ინტერესით აღძრ
 ავს მეგობრებში და გადასცემს მათ გან
ცდას, რომ ისინი მნიშვნ ელოვანნი, ამაღლებულნი არიან“.
მავანს, იმისთვის, რომ სპეციფიკური საჯარო პერსონა გახდეს, არც
მელონის მსგავსი ოსტატობა მოეთხოვება და არც მისი პიროვნული თვი
სებები.   მხოლოდ გარკვეული სპეციალ
 იზაციაა საჭირო.   ეს ადვილია.
მეც კი, რაღაც აზრით, სპეციალ
 იზებული საჯარო პერსონა ვარ ჩემს ქუ
ჩაზე (ამის საშუალ
 ებას, ცხადია, საბაზისო, სტაბილურ პერსონათა არსე
ბობა მაძლევს). ჩემი პერსონობა იმით დაიწყო, რომ გრინვიჩ-ვ ილიჯი4,
სადაც მე ვცხოვრობ, ჩაერთო დაუსრულებელ და  საზარელ ბრძოლაში,
რომლის მიზანიც უბნის მთავარი პარკის გადარჩენა იყო (მასზე ტრასის
გაყვანას აპირებდნ ენ). ბრძოლის განმავლობაში, ვმოქმედებდი რა კო
მიტეტის ხელმძ ღვანელის მითითებით, რომელიც უბნის  მეორ
 ე ბოლოში
ცხოვრობდა, მე ქუჩის სხვადასხვა კვარტლების მაღაზიებში საპროტესტო
პეტიციის ბარათებს ვარიგებდი. კლიენტები მაღაზიაშ ივე აწერდნ ენ ხელს
პეტიციაზ ე, მე კი იქ დრო და დრო შევივლიდი ხოლმე და უკვე ხელმოწე
რილ ბარათებს ვაგროვებდი.5 ამ საქმიან ობამ მე ავტომატურად გამხადა
საჯარო პერსონა, რომელიც პეტიციების გავრც
 ელების სტრატეგიაზ ე სპე
ციალ
 იზდება. მაგალითისთვის, არც ისე დიდი ხნის წინ, ბატონმა ფოქს
მა, ალკოჰოლის მაღაზიის მეპატრონემ, სანამ ჩემს ბოთლს შეფუთავდა,
მკითხა რჩევა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეგვეძლო  მიგვეღწია
იმისთვის, რომ ქალაქის ხელისუფლებას აეღო წლების წინ მიტოვებული,
საზარელი საჯარო ტუალ
 ეტი, რომელიც მის სახლთ
 ან ახლოს მდებარე
ობდა. მან შემომთავაზა, შემედგინა პეტიცია და მეფიქრა მისი მერიაშ ი
წარდგ
 ენის ეფექტურ გზაზე, თავად ბატონი ფოქსი და მისი პარტნიორ
 ები
კი, ბარათების დაბეჭდვ ას, გავრც
 ელებას და შეგროვებას იტვირთავდნ ენ.  
მალევე, გარშემო მდებარე ყველა მაღაზიაშ ი შესაძლებელი იყო საჯარო
ტუალ
 ეტის   მოსაშორებლად პეტიციისთვის ხელის მოწერა. დღესდღეო
3   ბოულინგის მსგავსი თამაში (რედ.შენ.).
4   ნიუ-იორკში, ქვემო მანჰეტენის დასავლეთ ნაწილში მდებარე ისტორიული უბანი (რედ.
შენ.).
5   სხვათაშორის, ეს კარდაკარ სიარულთან შედარებით, გაცილებით ეფექტური გზაა. ასევე
აღძრავს უფრო მეტ საჯარო დისკუსიას (ატვ.შენ.).
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ბით, ჩვენს ქუჩას უკვე არაერთი ექსპერტი ჰყავს  პეტიციების დარგში. მათ
შორის ბავშვ ებიც არიან.
საჯარო პერსონათა საქმიან ობა მხოლოდ სიახლეების ცალობით
შეგროვებით და გავრც
 ელებით არ შემოიფ
 არგლება. ისინი ერთმანეთსაც
უკავშირდებიან და ინფორმაციას ერთიან ობაში გადასცემენ.
ჩემი დაკვირვებებით, ტროტუარ
 ების საჯარო ცხოვრების აღმოცენე
ბა არ საჭიროებს მოსახლეთა რაიმ ე იდუმალებით მოცულ თვისებასა თუ
ტალანტს. ის ჩნდება მაშინ, როცა გარშემო არიან კონკრეტული, ხელშე
სახები დაწესებულებები, რომლებიც მის არსებობას უწყობენ ხელს.  რო
გორც წესი, ტროტუარ
 ის ცხოვრების წარმოქმნ ას ისეთივე დაწესებულებები
და მათი ისეთივე რაოდ
 ენობა სჭირდება, როგორიც მისი უსაფრთ
 ხოების
უზრუნველყოფას. თუკი ეს დაწესებულებები არ ჩანან, არც ტროტუარ
 ის სა
ჯარო კონტაქტები ჩნდება.
შეძლებულებს ბევრი გზა აქვთ იმის დასაკმაყოფილებლად, რისთ
ვისაც ნაკლებად მდიდრები შეიძლება ტროტუარ
 ის ცხოვრებაზე იყვნ ენ
დამოკიდებულნი – სამუშაოს შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან, რესტორ
ნის პერსონალთან კარგ ურთიერთობამდე. მიუხედავად ამისა, ქალაქის
მდიდრებს, ისევე როგორც თითქმის მდიდრებს, ყველა სხვასავით ხიბ
ლავთ ტროტუარ
 ის ცხოვრება. ყოველ შემთხვევაში, ისინი მზად არიან,
უზარმაზარი ქირები გადაიხ ადონ, ოღონდ კი აქტიური და მრავალფერო
ვანი საჯარო ცხოვრების მქონე უბნებში მოხვდ
 ნ ენ. ისინი საშუალ
 ო კლასს
და ღარიბებს განდევნიან კიდევაც ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა
გრინვიჩ-ვ ილიჯი და იორკვილი ნიუ-იორკში ან   ტელეგრაფ-ჰ ილი სან
ფრანცისკოში. მოდურად ყოფნის რამდენიმე დეკადის შემდეგ, ისინი კაპ
რიზულად ტოვებენ „წყნარი საცხოვრებელი უბნების“  მონოტონურ ქუჩებს
და მათ ღარიბებს უთმობენ. გაესაუბრეთ ჯორჯთაუნის6 მოსახლეებს და
მეორ
 ე თუ მესამე წინადადებიდანვე გაიგ
 ებთ, თუ როგორ ამაყობენ ისი
ნი იმით, რომ მათ უბანში „უფრო მეტი კარგი რესტორანია, ვიდრე მთელ
დანარჩენ ქალაქში ერთად“, როგორ ხიბლავთ მაღაზიების უნიკალურობა
და გამყიდველების მეგობრული დამოკიდებულება, რამდენად უღირთ სი
ამოვნება, რომელსაც უცნობ ადამიან ებთან ურთიერთობა ანიჭებთ. ცოტა
ხანში იმასაც აღმოაჩ ენთ, რომ ჯორჯთაუნის მაცხოვრებლებს არაფერი
ეამაყებათ ისე, როგორც ის, რომ მათი უბანი მთელი ქალაქისთვის საყვა
რელი სავაჭრო ადგილი გახდა. ჯერაც არ არსებობს ისეთი უბანი, მდიდა
რი თუ ღარიბი, რომელსაც მდიდარმა და ცოცხალმა ტროტუარ
 ის ცხოვრე
ბამ რაიმ ე ავნო.
ტროტუარ
 ის პერსონათა ეფექტურობა დრამატულად იკლებს, თუკი
მათ მეტისმეტად ბევრი მოვალეობ ა ეკისრებათ. მაღაზია, თუკი მისი კონ
ტაქტები მეტისმეტად ბევრი და ხელოვნურია, სოციალ
 ურად უსარგებლო
6    ვაშინგტონის ისტორიული უბანი (რედ.შენ.).

89

ხდება. ამის კარგი მაგალითია ტკბილეულისა და გაზეთების მაღაზია, რო
მელსაც ქორლეარს-ჰ უკის საბინაო კოოპ ერატივი ფლობს ნიუ-იორკის
ქვემო ისთ-ს აიდში. ამ გეგმიურმა მაღაზიამ ჩაან აცვლ
 ა ორმოცზე მეტი და
წესებულება, რომელიც პროექტის მშენებლობის ადგილიდან აიღეს (ისე,
რომ მათი მეპატრონეებისთვის კომპენსაცია არც გადაუხდიათ). მაღაზია
გამუდმებულ ორომტრიალშია გახვეული. მისი გამყიდვლ
 ები ისე არიან
გართულნი ხურდის დაბრუნებითა თუ აბეზარ კლიენტებთან გამკლავებით,
რომ აღარაფერი ესმით გარდა ფრაზისა „მე ეს მინდა“. ასეთი საშინელი
გულგრილობის ატმოსფერო ჩვეულებრივია იმ ადგილებისთვის, სადაც
სავაჭრო სივრც
 ეების დაგეგმარება ან რეპრესიული ზონირება ქალაქის
უბნებისთვის ხელოვნურად ქმნის კომერციულ მონოპოლიებს. ასეთი მა
ღაზია, კონკურენციის პირობებში, წამგებიან ი იქნებოდა. და მიუხედავად
იმისა, რომ მონოპოლია მის ფინანსურ წარმატებას უზრუნველყოფს, ის ქა
ლაქის სოციალ
 ურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს.
ტროტუარზე საჯარო კონტაქტი და მისი უსაფრთ
 ხოება პირდაპირ
კავშირშია ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მძიმე სოციალ
 ურ პრობლემებთან, სეგ
რეგაციას ა და რასობრივ დისკრიმინაციასთან.
იმის თქმა სულაც არ მინდა, რომ ქალაქების დაგეგმარებასა და მათ
დიზაინს, ისევე როგორც მათი ქუჩებისა და ქუჩის ცხოვრების ტიპებს, ავტო
მატურად შეუძლია ამ პრობლემების გადაჭრა. ამისათვის ბევრი სხვა სახის
ძალისხმევაა საჭირო.
მაგრამ, იმას ნამდვ ილად ვგულისხმობ, რომ ქალაქების ისე განახ
ლება ან აშენება, რომ  მათი ტროტუარ
 ები სახიფათო იყოს, მოსახლეობ ას
კი მეტისმეტად ბევრის ან არაფრის გაზიარ
 ებას შორის უწევდეს არჩევანის
გაკეთება, ბევრად უფრო რთულს ხდის ამერიკისთვის დისკრიმინაციის
დაძლევას და არ აქვს მნიშვნ ელობა, რა სხვა სახის ძალისხმევას გაიღ
 ებს
ის ამისთვის.
თუკი გავითვალისწინებთ, რომ დისკრიმინაციას ყოველთვის აძლი
ერებს და თან ახლავს წინასწარი განწყობა და შიში, ლოგიკურია, რომ
დისკრიმინაციასთან დაპირისპირება რთულდება მაშინ, როცა ადამიან ე
ბი ტროტუარ
 ებზე თავს უსაფრთ
 ხოდ ვერ გრძნობენ. ძნელია დაძლიო დის
კრიმინაცია მაშინ, როცა ადამიან ებს არა აქვთ საშუალ
 ება შეინ არჩუნონ
ცივილიზებული საჯარო ცხოვრება საჯარო დონეზე და კერძო ცხოვრება
კერძო დონეზე.
ცხადია, ცალკეულ სქემებს ინტეგრაციისთვის, შეუძლია წარმატებე
ბის მიღწევა იმ უბნებშიც, სადაც უსაფრთ
 ხოებისა და საჯარო ცხოვრების
ნაკლებობა პრობლემებს ქმნის, მაგრამ ამისათვის უზარმაზარი ძალისხ
მევა და მეზობელთა შერჩევის მეტისმეტად არანორმალურ (ქალაქისთვის
მეტისმეტად არანორმალურ) პირობებთან შეგუებაა საჭირო. ეს უგულე
ბელყოფს პრობლემის მასშტ
 აბურობასა და მის მნიშვნ ელოვნებას.
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სამეზობლოს ტოლერანტულობა, მზაობ ა განსხვავებულთა (და აქ  
განსხვავებულობა შეიძლება ბევრად  მეტს გულისხმობდეს, ვიდრე არამს
გავსი კანის ფერია) მისაღებად,  უცხოა სუბურბანული და ფსევდოსუბურბა
ნული დასახლებებისთვის, მაგრამ შესაძლებელი და ბუნებრივია ქალაქი
სათვის, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუკი ის აღჭურვილია დაწესებულებებით,
რომლებსაც შეუძლიათ მისცენ საშუალ
 ება უცხოებს ჩაერთონ მშვიდობი
ან, ცივილურ ცხოვრებაში ღირსეული და წინასწარ განსაზღვრ
 ული გზით.
რაც არ უნდა მდარე, უსარგებლო და შემთხვევითი მოჩანდეს, ტრო
ტუარ
 ის კონტაქტები, ის მცირე დეტალია, რომლიდანაც ქალაქის მდიდა
რი საჯარო ცხოვრება შეიძლება ამოიზ არდოს.
ლოს-ანჯელესი უკიდურესი მაგალითია მეტროპოლისისა, რომელ
საც მცირე საჯარო ცხოვრება აქვს და სანაცვლ
 ოდ, უფრო პრივატული სა
ხის სოციალ
 ურ კონტაქტებს ეყრდ
 ნ ობა.
ერთი მხრივ, ჩემი იქაური ნაცნობი აღნიშნავს, რომ ათი წელი იცხოვ
რა მექსიკელებით დასახლებულ ქალაქში, სადაც არასოდეს მოუკრავს
თვალი მექსიკელისთვის ან მექსიკური კულტურის ნივთისთვის და მითუმე
ტეს, არ უსაუბრია მექსიკელთან.
მეორ
 ე მხრივ, ორსონ უელსი7 წერდა, რომ ჰოლივუდი ერთადერთი
თეატრალური ცენტრია მსოფლიოშ ი, რომელშიც თეატრალური ბისტრო
არ არის.
და მეტიც, ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიან ი ბიზ
ნესმენი ისეთ სიცარიელეს აწყდება საჯარო ურთიერთობებში, რომელიც
წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ ზომის ნებისმიერი სხვა ქალაქისთვის.
დაასკვნ ა რა, რომ ქალაქი, მისივე სიტყვებით,   „კულტურულად ჩამორ
ჩენილია“, გადაწყვიტა ამ პრობლემის მოგვარება თავის თავზე აეღო. ის
სათავეში ჩაუდგა კომიტეტს, რომელიც მიზნად ისახავდა შეეგროვებინა
თანხები ლოს-ანჯელესში უმაღლესი კლასის სახელოვნებო მუზეუმის და
საარსებლად.   ჩვენი საუბრისას, მას შემდეგ რაც მომითხრო ლოს-ანჯე
ლესში ბიზნესმენთა კლუბური ცხოვრების (რომლის ერთ-ერთ ლიდერსაც
თავად წარმოადგენს) შესახებ, მე მას ვკითხე, თუ სად ან როგორ იკრი
ბებიან ჰოლივუდელები. ბიზნესმენს არ შეეძლო ეპასუხა ამ კითხვაზე. მან
დაამ ატა, რომ არავის იცნობდა კინოინდუსტრიიდ
 ან და არც მის რომელი
მე ნაცნობს ჰქონდა ასეთი კონტაქტები. – „ვიცი, რომ ეს უცნაურად ჟღერს“,
– აღნიშნა მან. – „ ჩვენ მოხარულნი ვართ, რომ ქალაქში კინოინდუსტრია
არსებობს, მაგრამ მისი წევრები, სამწუხაროდ, არ არიან ისეთი ადამიან ე
ბი, ვისაც შეიძლება იცნობდე“.
7   George Orson Welles (1915-1985), ამერიკელი მსახიობი, რეჟისორი და მწერალი. ცნობილი
ფილმის, „მოქალაქე კეინის“ სცენარის თანაავტორი, პროდიუსერი, რეჟისორი და მთავარი
როლის შემსრულებელი (რედ.შენ.).
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აქაც იგივე არჩევანია: ”ერთად ყოფნა” ან არაფერი. წარმოიდგინეთ,
რამდენად შეზღუდულია ამ ადამიან ის შესაძლებლობა, შექმნ ას მეტრო
პოლისის შესაფერი სახელოვნებო მუზეუმი.   მის კომიტეტს არ შეუძლია
ადვილად დაუკავშირდეს თავისი საქმიან ობისთვის პოტენციურად ყველა
ზე გამოსადეგ ორგანიზაციებს, მოიპ ოვოს მათი ნდობა.
ლოს-ანჯელესის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ ელიტას
ისეთივე პროვინციული სოციალ
 ური განმარტოება ახასიათ
 ებს, როგორიც
იმ ბალტიმორული ქუჩის მაცხოვრებლებს, ტროტუარ
 ის პარკი რომაა გან
თავსებული. ასეთ მეტროპოლისს აკლია საშუალ
 ებები, რომლითაც საჭი
რო იდეების, ენთუზიაზმისა და ფულის თავმოყრას მოახ ერხებს.  ლოს-ან
ჯელესი უცნაურ ექსპერიმენტს წააგ
 ავს: ის არა მხოლოდ ცალკეულ ქუჩებს,
არა მხოლოდ ცალკეულ ნაცრისფერ უბნებს, არამედ მთელ მეტროპო
ლისს აყენებს ”ერთად ყოფნასა” და არაფერს შორის არჩევანის წინაშე.
ვფიქრობ, ასეთი შედეგი გარდაუვალია იმ ქალაქებში, რომელთა მოქა
ლაქეებსაც აკლიათ საზოგადოებრივი ცხოვრება.
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4
ტროტუარების გამოყენება: ბავშვების ასიმილაცია
დაგეგმარებისა და საბინაო უზრუნველყოფის ცრურწმენათაგან ერთერთი, ბავშვ ების ტრანსფორმაციას უკავშირდება. ის ასე შეგვიძლია ჩამო
ვაყალიბოთ: ბავშვ ები განწირულნი არიან ქალაქის ქუჩებში სათამაშოდ.
იქ, სახიფათო ზნეობრივ გარემოში, ეს სუსტი და მერყევი ახალგაზრდ
 ები
ერთმანეთს სექსის შესახებ უყვებიან, ბოროტად ხუმრობენ და გარყვ ნ ილე
ბის ახალ-ახალ ფორმებს ისეთი სისწრაფით ითვისებენ, თითქოს, დისციპ
ლინარულ სკოლაში1 სწავლობდნ ენ. ამ სიტუაც
 იას უწოდებენ „მორალურ
და ფიზიკურ წნეხს, რომლის ატანაც ჩვენს ახალგაზრდ
 ობას ქალაქის ქუ
ჩებში უწევს“, ან უბრალოდ „უპატრონოობას“.
ეჰ, რომ შეგვეძლოს ეს საცოდავი ბავშვ ები ქუჩებს მოვარიდოთ და
გადავსხათ პარკებსა თუ სათამაშო მოედნებზე, სადაც სავარჯიშო მოწყო
ბილობები, სარბენი ბილიკები და ხალასი ბალახი დახვდ
 ებათ! სუფთა და
ბედნიერ ადგილებში, რომლებიც მათთვის შესაფერი გარემოთი გახარე
ბული ბავშვ ების სიცილით იქნება სავსე! საოც
 არი ფანტაზიაა .
მაგრამ, მოდით, რეალ
 ობას დავუბრუნდეთ და განვიხილოთ მაგა
ლითი, რომელიც ჩარლზ გუგენჰეიმმა, სენტ-ლ
 უის ელმა კინოდოკუმენტა
ლისტმა აღწერა. ის მუშაობდა ფილმზ ე, რომელიც ასახავდა სენტ-ლ
 უის ის
ერთ-ერთი დღის მოვლის ცენტრის ცხოვრებას. მან შენიშნა, რომ ბავშვ ე
ბის დაახლოებით ნახევარი, დღის ბოლოს, ძლიერ უხალისოდ ტოვებდა
ცენტრს.
გუგენჰეიმ ი ამან ისე დააინტერესა, რომ საკითხის გამოკვლ
 ევა გა
დაწყვიტა. აღმოჩნდ
 ა, რომ უკლებლივ ყველა ბავშვ ი, ვისაც სახლშ ი
წასვლ
 ა არ ეხალისებოდა, მიმდებარე   ახალ საცხოვრებელ პროექტში
ცხოვრობდა. ხოლო, უკლებლივ ყველა, ვინც ბედნიერად მიიჩქაროდა
სახლისკენ, „ჯურღმულში“, ძველ ქუჩებზე. მიზეზი, როგორც ყოველთვის,
ბანალური იყო. ის ბავშვ ები, ვინც ახალ პროექტში ბრუნდებოდნენ, მის უხვ
სათამაშო მოედნებსა და ბაღებში ხულიგნებს აწყდებოდნენ და ჯიბის ამო
სუფთავება ან ცემის ატანა უწევდათ. პატარებს არაფრით შეეძლოთ სახლ
ში ისე მისვლ
 ა, რომ ეს საშინელება არ გაევლოთ.  მეორ
 ე მხრივ, იმ ბავ
შვებს, ვინც ძველ ქუჩებზე ცხოვრობდნ ენ, გზად არაფერი ემუქრებოდათ.
მათ ბევრი სხვადასხვა მარშრ
 უტით შეეძლოთ სახლშ ი დაბრუნება და გამ
ჭრიახ ი ბავშვ ები, ცხადია, ყველაზე უსაფრთ
 ხოს ირჩევდნ ენ. „თუკი ვინმე
მათ დაჩაგვრ
 ას შეეცდებოდა, გარშემო ყოველთვის იყო მაღაზია, რომ
ლისთვისაც თავი შეეძლოთ  შეეფარებინათ ან ვინმე, ვინც მათ დაეხმარე
1   (Reform school) – სპეციალური სკოლა ძნელად აღსაზრდელი ბავშვებისთვის (რედ. შენ.).
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ბოდა“, – აღნიშნავს გუგენჰეიმ ი. „ამასთან, მათ სხვადასხვა მარშრ
 უტებზე
ხულიგნებისგან თავის დასაღწევი სხვადასხვა საშუალ
 ებები ჰქონდათ. ეს
პატარები თავს დაცულად, გაბედულად გრძნობდნ ენ და სახლისკენ გზაც
სიამ ოვნებას ანიჭებდათ“. გუგენჰეიმმა დაკვირვება განაგრძ ო და ისიც აღ
მოაჩ ინა, თუ რა მოსაწყენად, უსიცოცხლოდ გამოიყ ურებოდა პროექტის
პარკები და სათამაშო მოედნები და, საპირისპიროდ, რაოდ
 ენ მრავალ
ფეროვანი, კამერისა თუ წარმოსახვისთვის საინტერესო იყო მიმდებარე
ძველი ქუჩები.
კიდევ ერთი მაგალითია დაპირისპირება მოზარდთ
 ა ბანდებს შო
რის, რომელიც ნიუ-იორკში 1959 წლის ზაფხულში მოხდა. მისი კულმინა
ცია იყო 15 წლის გოგონას სიკვდ
 ილი, რომელსაც არაფერი აკავშირებდა
რომელიმე ბანდასთან და უბრალოდ თავისი საცხოვრებელი პროექტის
პარკში იმყოფებოდა. სასამართლო განხილვის დროს, New York Post-მა
აღწერა ამ ტრაგიკული მოვლენების ქრონოლოგია და მათი მოქმედების
არეალ
 ი:
„პირველი შეხლა-შემოხლა შუადღეს მოხდა. „სპორტსმენების“ ბან
დის რამდენიმე წევრმ ა, „ფორსაიტელი ბიჭების“  „გავლენის ზონაში“, სა
რა დელანო რუზველტის სახელობის პარკში2 შეაბ იჯა... ოდნავ მოგვია
ნებით, „ფორსაიტელმა ბიჭებმა“ გადაწყვიტეს უკიდურესი ზომებისთვის
მიემართათ – გამოეყენებინათ შაშხანა და გაზოლინის ბომბები... ჩხუბის
განმავლობაში, რომელიც ასევე სარა დელანო რუზველტის პარკში მიმ
დინარეობდა, 14 წლის „ფორსაიტელი“   ბიჭი დანით მოკლეს, ორი მისი
მეგობარი, მათგან ერთ-ერთი 11 წლისა, მძიმედ დაიჭრა... დაახლოებით
ცხრა საათ
 ისთვის, შვიდი თუ რვა „ფორსაიტელი“, უეცრად თავს დაესხა
„სპორტსმენების“ „ბირჟას“ ლილიან-ვ ალდის საცხოვრებელ პროექტთან
და მისი მომიჯნავე ავენიუ D-ს უკაცური ადგილიდან  გაზოლინის ბომბები
დაუშინა იქ მყოფთ. ერთ-ერთი მათგანი კი, კრუზი, მიწაზე გაწვა და შაშხა
ნიდან ცეცხლი გახსნა“.
სად მოხდა ეს დაპირისპირებები? პარკში და პროექტის პარკისმაგ
ვარ ტერიტორიებზე. ასეთი შემთხვევების განხილვისას, ერთ-ერთი გამო
სავალი, რომელსაც აუცილებლად შემოგვთ
 ავაზებს ვინმე, მეტი პარკისა
და სათამაშო მოედნის აგებაა. ჩვენ სიმბოლოებს შევყავართ შეცდომაში.
2   ფორსაიტ
 ის ქუჩა ესაზღვრ
 ება სარა დელანო რუზველტის პარკს, რომელიც რამდენიმე
კვარტალზეა გადაჭიმული. ჯერი ონიკიმ,  იქვე ახლოს მდებარე ეკლესიის პასტორმა, ბავშ
ვებზე ამ პარკის გავლენის შესახებ საუბრისას, New York Times-ს უთხრა: „ამ პარკში ყველა სა
შინელება ხდება, რისი წარმოდგენაც კი შეგიძლიათ“. თუმცაღა, „სარა დელანო რუზველტი“
ექსპერტების აღფრთოვანების საგანი არაერთხელ გამხდარა. მაგალითად, რობერტ მოზე
სი (ნიუ-იორკის ხელახლა ამშენებელი), ბარონი ჰაუსმანის (პარიზის ხელახლა ამშენებლის)
შესახებ 1942 წელს გამოქვეყნებულ წერილში, მას პარიზის Rue de Rivoli-ს მსგავს მიღწევად
წარმოაჩ ენს (ავტ.შენ.).
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„ქუჩის ბანდების“ „ქუჩური“ გარჩევები, ძირითადად, პარკებსა და სა
თამაშო მოედნებზე ხდება. როცა 1959 წლის სექტემბერში, New York Timesმა ბოლო ათწლეულში მოზარდების ბანდებს შორის მომხდარი ყველა
დაპირისპირება შეაჯ ამა, აღმოჩნდ
 ა, რომ უკლებლივ ყველა მათგანის
მოქმედება პარკში ვითარდებოდა. ამასთან, სულ უფრო ხშირად ხდება,
როგორც ნიუ-იორკში, ისე სხვა ქალაქებში, რომ ასეთ საშინელებებში მო
ნაწილეობ ას, ძირითადად, ახალ საცხოვრებელ პროექტებში მცხოვრები
ის ბავშვ ები იღებენ, ვისაც აღარ შეუძლიათ ქუჩებში თამაში (რაკი როგორც
წესი, გარშემო ქუჩები აღარ არის). ყველაზე გავრც
 ელებული კრიმინალის
მქონე არეალ
 ი ნიუ-იორკის ქვემო ისთ-ს აიდში, სადაც ზემოთ აღწერილი
ქუჩური გარჩევა მოხდა, სწორედ საჯარო საცხოვრებლების პროექტების
გან შედგება. ბრუკლინის ორი ყველაზე საშიში ბანდა, სათავეს, სწორედ
ორი ყველაზე ძველი პროექტიდან იღებს. New York Times-ის თანახმად,
რალფ ველანი, ნიუ-იორკის ახალგაზრდ
 ულ საქმეთა კომისიის ხელმძ ღ
ვანელი, აღნიშნავს, რომ   ნებისმიერ ადგილას, ახალი საცხოვრებელი
პროექტის მშენებლობას ყოველთვის თან სდევს „კრიმინალური შემთხვე
ვების რაოდ
 ენობის უცილობელი ზრდა“. გოგონების ყველაზე საზარელი
ბანდა ფილადელფიაშ ი, ქალაქის სიძველით რიგით მეორ
 ე საცხოვრებელ
პროექტში შეიქმნ ა. ქალაქის ყველაზე კრიმინალური არეალ
 ებიც სწორედ
მისი საცხოვრებელი პროექტების სარტყელს ემთხვევა. სენტ-ლ
 უისშიც, ის
პროექტი, რომელშიც გუგენჰეიმ ის მიერ აღწერილი ძალადობა ხდებოდა,  
ბევრად უსაფრთხოდ ითვლ
 ება, ვიდრე ქალაქის უდიდესი საცხოვრებელი
პროექტი, 57 აკრზ ე გადაჭიმული, დიდწილად გამწვანებული, სათამაშო
მოედნებით გაჯერებული და ქუჩებისგან სავსებით თავისუფალი რაიო
 ნ ი,
რომელიც ქალაქში კრიმინალის მთავარი წყაროა.3 ასეთი პროექტები
კარგად წარმოაჩ ენს დამგეგმარებლების სურვილს, გაარ
 იდონ ბავშვ ები
ქუჩებს. მათი დიზაინ ის თავისებურებები, ნაწილობრივ, სწორედ ამ მისწ
რაფებითაა განპირობებული.
ამის უარყოფით შედეგებში გასაკვირი არაფერია. ქალაქის უსაფ
რთხოებისა და საჯარო ცხოვრების ის წესები, რომლებიც შექმნ ილია
ზრდასრულებისთვის, ბავშვ ებზეც ვრცელდება, იმ განსხვავებით, რომ ეს
უკანასკნელნი კიდევ უფრო დაუცველნი არიან ძალადობისა და კრიმინა
ლისგან.
მაშ, რა იცვლ
 ება მაშინ, როცა ბავშვ ები ქალაქის ცოცხალი ქუჩები
დან პარკში ან საჯარო თუ საცხოვრებელი პროექტებისთვის აშენებულ სა
თამაშო მოედნებზე გადაგვყ ავს?
უმეტეს (საბედნიეროდ, არა ყველა) შემთხვევაში, მთავარი განსხვა
3   ექსპერტებს არც ამ პროექტის განდიდება დავიწყებიათ. 1954-56 წლებში, როცა შენდებოდა,
ის ძალიან პოპულარული იყო დამგეგმარებელთა თუ  არქიტექტორთა შორის, რომლებიც
მას საცხოვრისის გამორჩეულ, ბრწყინვალე მაგალითად წარმოაჩენდნენ (ავტ.შენ.).
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ვება ისაა, რომ ბავშვ ები იმ ადგილებიდან, სადაც მუდმივად დიდი რაოდ
 ე
ნობით უფროსების მეთვალყურეობ ის ქვეშ არიან, ინაცვლ
 ებენ ისეთებში,
სადაც მოზრდ
 ილები ძალიან ცოტანი ან საერთოდაც არ არიან. სრული
აბსურდია ვიფიქროთ, რომ ეს ხელსაყრელია ბავშვ ების აღზრდ
 ის საქმის
თვის.
თავად ქალაქელ ბავშვ ებს მშვენივრად მოეხსენებათ ამის შესახებ;
თაობ ებია, რაც მათ ეს იციან. „როცა რაიმ ე ანტისოციალ
 ურის ჩადენა გვინ
დოდა, ჩვენ ყოველთვის ლინდი პარკში მივდიოდ
 ით, სადაც უფროსები
ვერ დაგვინახავდნ ენ“, – ამბობს ჯესი რეიჩ ეკი, ხელოვანი, რომელიც ბრუკ
ლინში გაიზ არდა, – „ძირითადად კი, ქუჩებში ვთამაშობდით, სადაც ბევრი
არაფრის დაშავება შეგვეძლო“.
მას შემდეგ, არაფერი შეცვლ
 ილა. როცა ჩემმა შვილმა მიამბო, რო
გორ დაუსხლტ
 ა ოთხ ბიჭს, რომლებიც გზაში აედევნენ, ასეთი რამ მითხ
რა: „მეშინოდა, რომ მაშინ დამიჭერდნ ენ, როცა სათამაშო მოედნის გავ
ლა მომიწევდა. იქ რომ გამოვეჭირე ვინმეს, ჩემი საქმე ცუდად იქნებოდა“.
მანჰეტენზე, უესტ-ს აიდში მდებარე სათამაშო მოედანზე ორი თექვს 
მეტი წლის ბიჭის მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში, ამ ადგილის დათ
ვალიერება გადავწყვიტე. მიმდებარე ქუჩები ჩვეულ ცხოვრებას დაბრუნე
ბოდნენ. ასობით ბავშვ ი მშვიდად ერთობოდა სხვადასხვა თამაშით. მათ
გამუდმებით მეთვალყურეობდა უამრავი უფროსი, რომლებიც ან   ტრო
ტუარზე იმყოფებოდნენ, ან ფანჯრებიდან იხედებოდნენ. ტროტუარ
 ები
ჭუჭყიან ი იყო, მეტისმეტად ვიწრო მასზე დაკისრებული მოთხოვნებისთვის
და მზისგან დაცვას საჭიროებდა. მაგრამ აქ ვერსად შეხვდ
 ებოდით ძალა
დობის, ვანდალიზმის ან  იარაღის ტრიალ
 ის სცენებს. სათამაშო მოედა
ნიც, რომელზეც ღამით მკვლელობა მოხდა, დაბრუნებოდა თავის ჩვეულ
დღის წესრიგს. სამი პატარა ბიჭი ხის მერხის ქვეშ კოცონს ანთებდა. კიდევ
ერთს, თავს ასფალტზე არტყმევინებდნ ენ. მოედნის მეთვალყურე აუღელ
ვებლად, დინჯად განაგრძ ობდა ამერიკის დროშის დაშვებას.
შინ მიმავალმა, გზად კიდევ ერთ, შედარებით დახვეწილ სათამაშო
მოედანს ჩავუარე ჩემი სახლის მახლობლად და შევნიშნე, რომ მოსაღა
მოებულზე, დედებისა და მეთვალყურის წასვლ
 ის შემდგ
 ომ, იქ დარჩენი
ლიყო მხოლოდ ორი ბიჭი. ისინი პატარა გოგონას ცემით ემუქრებოდნენ.
იქვე ერთი ლოთიც შევამჩნ იე, რომელიც მხოლოდ იმიტომ წამოიწ ია სკა
მიდან, რომ თავი გაექნია და ჩაელუღლუღა: ბიჭებო, ეგ არ უნდა ქნათო.
ქუჩის ბოლოს, პუერტო-რიკოელი ემიგრანტების კვარტალში, განსხვავე
ბული სცენა დამხვდ
 ა. სხვადასხვა ასაკის ოცდარვა ბავშვ ი ისე თამაშობდა
ტროტუარზე, რომ ყველაზე სერიოზ ული შემთხვევა ტკბილეულის შეკვრ
 ის
თაობ აზე ატეხილი კინკლაობ ა იყო. მათ ზერელედ აკონტროლებდნ ენ ძი
რითადად ის უფროსები, რომლებიც საჯარო ადგილებში ხვდებოდნენ ერ
თმანეთს. თუმცა, ტკბილეულზე კინკლაობ ამ ცხადყო, რომ მეთვალყურეო
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ბა მხოლოდ ერთი შეხედვით იყო ზერელე: უფროსები უმალვე ჩაერივნენ
და მშვიდობიან ობა აღადგინეს. მეთვალყურეების   ვინაობ ა გამუდმებით
იცვლ
 ებოდა, რაკი სხვადასხვა ადამიან ები იყურებოდნენ ფანჯრებიდან
და მიმოდიოდნენ საქმეებზე, მაგრამ იმ ერთი საათ
 ის განმავლობაში, რო
ცა მე უბანს ვაკვირდებოდი, მათი რაოდ
 ენობა მეტ-ნ აკლებად სტაბილური
იყო, რვასა და თერთმეტს შორის მერყეობდა. სახლშ ი დაბრუნებისას შევ
ნიშნე, რომ ჩვენი კვარტლის ბოლოში, კორპუსს, ჩემს სახლს, სამკერვა
ლოს, სამრეცხაოს, პიცერიას ა და ხილის მაღაზიას შორის თორმეტი ბავშ
ვი თოთხმეტი უფროსის თვალწინ თამაშობდა.
ცხადია, ყველა ქუჩის ტროტუარ
 ი არ არის ასეთი მეთვალყურეობ ის
ქვეშ და ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რომლის გადაჭრაზეც ქალაქების დამ
გეგმარებლებმა უნდა იზრუნონ. ნაკლებად გამოყენებული ტროტუარ
 ები
ვერ ქმნის შესაფერ გარემოს ბავშვ ებისათვის. ტროტუარ
 ები არც მაშინ
არის უსაფრთ
 ხო, თუნდაც იქ მუდმივად ტრიალ
 ებდნ ენ უფროსები, თუკი
მათი მოსახლეები გამუდმებით და სწრაფი ტემპით იცვლ
 ებიან (ეს დაგეგ
მარების კიდევ ერთი მწვავე პრობლემაა). მაგრამ, ასეთი ქუჩების სათამა
შო მოედნები და პარკები კიდევ უფრო სახიფათოა.
შემდგ
 ომ თავში გავიგებთ იმას, რომ ყველა სათამაშო მოედანი და
პარკი სახიფათო და ცუდად გაკონტროლებული არაა. მაგრამ, ის პარკე
ბი, რომლებიც ბავშვ ებისთვის ჯანსაღ გარემოს ქმნის, როგორც წესი, იმ
სიცოცხლით სავსე და უსაფრთ
 ხო სამეზობლოებში მდებარეობს, სადაც
ტროტუარ
 ებზე მდიდარი, ძლიერი, ცივილური საჯარო ცხოვრება ჩქეფს.
ჩემი დაკვირვებების თანახმად, რა დიფერენციალ
 ებიც არ უნდა არსებობ
დეს რომელიმე რაიო
 ნში სათამაშო მოედნებისა და ტროტუარ
 ების უსაფრ
თხოებასა თუ სიჯანსაღეს შორის, უპირატესობა მაინც ყოველთვის „ზიანის
მომტანი“ ქუჩების მხარესაა.
ადამიან ებმა, ვისაც რეალ
 ური, და არა თეორ
 იული პასუხისმგ
 ებლო
ბა ეკისრებათ ქალაქში ბავშვ ების აღზრ
 დ
 აზე, ასევე კარგად იციან ამის
შესახებ. „შეგიძლიათ, გარეთ ითამაშოთ“, – ამბობენ ქალაქელი დედები,
– „მაგრამ ტროტუარზე დარჩით“.   იმავეს ვეუბნები მეც ჩემს შვილებს. და
ამით,  მათთვის მხოლოდ იმის თქმა არ გვინდა, რომ ქუჩის სავალ ნაწილ
ზე არ გადავიდნენ.
აღწერდა რა, თუ როგორ გადაარჩინეს ცხრა წლის ბიჭი, რომელიც
უცნობმა თავდამსხმელმა კანალიზაციაშ ი ჩააგდო (ეს, ცხადია, პარკში
მოხდა), New York Times-ი წერდა : „დილით, დედა ეუბნებოდა ბიჭებს, არ
ეთამაშათ ჰაი-ბრიჯ პარკში... საბოლოოდ, ის დათანხმდ
 ა ბიჭების თხოვ
ნას“.   ბავშვ ის შეშინებულმა მეგობრებმა   მოის აზრეს, „ბოროტ“ ქუჩებში
დაბრუნებულიყვნ ენ და იქ მალევე მიაგნეს დახმარებას.
ფრენკ ჰევეი, სათემო გაერთიან ების დირექტორი ბოსტონის ნორს-
-ენდშ ი, ამბობს, რომ მას მშობლები ხშირად მიმართავენ ერთი და იმავე
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პრობლემით: „მე ვეუბნები შვილებს, ვახშმ ის შემდეგ ტროტუარზე ითამა
შონ. მაგრამ სხვებისგან მესმის, რომ ბავშვ ებს ქუჩაში არაფერი ესაქმებათ.
რამეს არასწორად ვაკეთებ?“ ჰევეი არწმუნებს მათ, რომ სწორად იქცე
ვიან. ის ნორს-ენდშ ი კრიმინალის დაბალ მაჩვენებელს იმას უკავშირებს,
რომ ბავშვ ები იქ თამაშობენ, სადაც თემი ყველაზე ძლიერია და შესანიშნა
ვად შეუძლია მათი მეთვალყურეობ ა – ტროტუარ
 ებზე.
როგორც ზევით აღვნ იშნეთ, ქალაქ-ბ აღნარის იდეის მომხრე დამ
გეგმარებლებს ეზიზღებოდათ ქუჩები და ცდილობდნ ენ ბავშვ ები მათთვის
გაერიდებინათ. მაგრამ, ბავშვ ების მეთვალყურეობ ის ქვეშ დატოვება მა
ინც საჭირო იყო. ამიტომაც, არქიტექტორებმა თავიანთი დიდი კვარტლე
ბის ცენტრებში სპეციალ
 ურად მათთვის განკუთვნ ილი ანკლავების შექმნ ა
გადაწყვიტეს. ეს სტრატეგია სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარის დიზაინ ერებ
მაც შეითვისეს. დღეს, ბევრ განახლებულ რაიო
 ნშიც შეხვდ
 ებით პარკების
დახურულ ანკლავებს, რომლებიც კვარტლების შუაგ
 ულშია მოქცეული.
ამ სქემის მთავარი პრობლემა, რომელიც კარგად ჩანს ისეთი მაგა
ლითების განხილვისას, როგორიცაა ჩათემ-ვ ილიჯი პიტსბურგში, ბოლდ
ვინ-ჰ ილს-ვ ილიჯი ლოს-ანჯელესში და შედარებით პატარა შიდაეზოია ნ ი
კოლონიები ნიუ-იორკსა და ბალტიმორში,   ისაა, რომ არცერთი მოხერ
ხებული და ინტერესიან ი ბავშვ ი არ განაგრძ ობს ასეთ მოსაწყენ ადგილას
თამაშს მას შემდეგ, რაც ექვს ი წელი შეუსრულდება. უმეტესობას უფრო
ადრეც უჩნდ
 ება მათგან თავის დაღწევის სურვილი. ეს ჩაკეტილი „ერთად
ყოფნის“ ადგილები, შესაფერისია ბაშვებისთვის მათი ცხოვრების პირვე
ლი ოთხი წლის განმავლობაში, ანუ იმ პერიოდში, როცა მათი მეთვალყუ
რეობ ა ისედაც ძალიან მარტივია. მეტიც, ასეთი ადგილების მობინადრეებს
არც სურთ, რომ მათ დახურულ მოედნებზე უფრო დიდმა ბავშვ ებმა ითამა
შონ. ჩათემსა და ბოლდვ ინ-ჰ ილსში ეს აკრძ ალულიც კი არის. პატარები
მშვენივრად ასრულებენ დეკორატიულ ფუნქციებს და დიდად არასდრ
 ოს
ურჩობენ. უფრო მოზრდ
 ილები ხმაურიან ები და ენერგიულები არიან და
იმის ნაცვლ
 ად, რომ გარემოს თავისზე ზემოქმედების უფლება მისცენ, თა
ვად ცდილობენ მის შეცვლ
 ას. რაკი გარემო უკვე „უნაკლოა“, უფროსებს ეს
არ აწყობთ. ამასთან, ასეთი დაგეგმარება მოითხოვს, რომ შენობები შიდა
ანკლავისკენ იყოს ორიენტირებული. წინააღმდ
 ეგ შემთხვევაში, ანკლავის
მშვენიერებას შემფასებლებიც მოაკლდ
 ება და ვერც მეთვალყურეობ აზე
იზრუნებს ვინმე. შედეგად, ქუჩის მხარეს კორპუსების ნაკლებად აქტიური
მხარე, ან კიდევ უარესი, ყრუ კედლებია მოქცეული.   ტროტუარ
 ების უნი
ვერსალური, ყველასათვის ხელმისაწვდ
 ომი უსაფრთ
 ხოება მსხვერპლ
 ად
ეწირება იმას, რომ უზრუნველვყ ოთ სპეციფიკური უსაფრთ
 ხოება მოსახ
ლეობ ის სპეციფიკური ჯგუფისთვის, მათი ცხოვრების სულ რამდენიმე
წლის განმავლობაში. როცა ბავშვ ები გარეთ გადიან, ანუ იმას აკეთებენ,
რაც უნდა ქნან და რასაც აუცილებლად იზამენ, მათ, ყველა სხვის მსგავ
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სად, ცუდი გარემო ხვდებათ.
მე დაწვრ
 ილებით ვისაუბრე ქალაქში ბავშვ ების აღზრ
 დ
 ის ნეგატი
ურ განზომილებაზე, მათი უსაფრთ
 ხოების უზრუნველყოფის საჭიროებაზე;
საჭიროებაზე, დავიცვათ ისინი თავიანთი სულელური ჩანაფიქრებისგან,
ცუდი განზრ
 ახვის მქონე უფროსებისგან, ერთმანეთისგან.   ვისაუბრე ამა
ზე იმიტომ, რომ მინდოდა ყველა ადვილად აღსაქმელი მაგალითის შუქზე
მეჩვენებინა, თუ რაოდ
 ენ აბსურდულია მოსაზრება, რომ პარკები და მო
ედნები ყოველთვის კარგი ადგილებია ბავშვ ებისთვის, ქუჩები კი – ყოველ
თვის ცუდი.
მაგრამ, ცოცხალ ტროტუარ
 ებს პოზიტიური ასპექტებიც აქვს ბავშვ ე
ბის თამაშის მხრივ და ისინი  სულ მცირე ისევე მნიშვნ ელოვანია, როგო
რიც ახალგაზრდ
 ების უსაფრთ
 ხოება და დაცულობა.
ქალაქელ ბავშვ ებს სჭირდებათ სხვადასხვა სახის ადგილი იმისათ
ვის, რომ ისწავლონ და ითამაშონ. მათ შორის ისეთიც, სადაც ივარჯიშე
ბენ, სპორტით დაკავდებიან, ფიზიკურ უნარებს განივითარებენ – ბევრად
მეტი და ბევრად ადვილად მისაწვდ
 ომი, ვიდრე დღეს აქვთ. თუმცა, ამავ
დროულად, მათ სჭირდებათ არასპეციალ
 იზებული ქუჩის „სახლიც“, რო
მელშიც ითამაშებენ, ერთად შეიკრიბებიან, რომელიც დაეხმარებათ, სამ
ყაროზე წარმოდგენა შეიქმნ ან.
სწორედ ასეთი, არასპეციალ
 იზებული თამაშებისთვის ქმნის სივრც
 ეს
ტროტუარ
 ი.  უდავოა, რომ ცოცხალი ტროტუარ
 ი ამას ბრწყინვალედ ახერ
ხებს. როცა „სახლი“ სათამაშო მოედნებსა და პარკებში ინაცვლ
 ებს, ის არა
მარტო უფრო სახიფათო ხდება, არამედ მის უზრუნველყოფაზეც იხარჯე
ბა უზარამაზარი ადამიან ური რესურსი, აღჭურვილობა და სივრც
 ე, რომე
ლიც შეიძლებოდა უფრო მრავალფეროვან და სპეციფიკურ დაწესებულე
ბებს, საციგურაო მოედნებს, აუზებს, სანიჩბოსნო გუბურებს მოხმარებოდა.
არაფრისმომცემი, ზოგადი თამაშები ითვისებს ენერგიას, რომელიც უფ
რო სასარგებლო, სპეციფიკური გართობისკენ შეიძლება მიმართულიყო.
უარი თქვა ცოცხალ ტროტუარ
 ებზე, რომლებსაც თავისთავად, ბუნებ
რივად აკონტროლებენ უფროსები და ამის სანაცვლ
 ოდ მოედნებისა და
პარკებისთვის დაქირავებულ პერსონალს მიანდო ბავშვ ების მეთვალყუ
რეობ ა, მფლანგველობაა. მფლანგველობაა არა მხოლოდ სოციალ
 უ
რად, არამედ ეკონომიკურადაც, რაკი ქალაქებს ყოველთვის ძლიერ
აკლია სახსრები და კადრები ბევრად უფრო საინტერესო დაწესებულებე
ბისთვის, ვიდრე სათამაშო მოედნებია, ისევე როგორც ბავშვ ების ცხოვრე
ბის სხვა ასპექტებზე საზრუნავად. მაგალითისთვის, ქალაქის საჯარო სკო
ლებში, როგორც წესი ოცდაათ
 იდან-ორმოცამდე ბავშვ ისგან შემდგ
 არი
(ხანდახან უფრო დიდიც კი) კლასებია. აქ ისეთი ბავშვ ებიც არიან, ვისაც
უამრავი სხვადასხვა სახის პრობლემა აქვს, ინგლისურისადმი ზერელე
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დამოკიდებულებიდან დაწყებული, ცუდი განწყობით დამთავრებული. ქა
ლაქის სკოლებს მასწავლებლების რაოდ
 ენობის დაახლოებით 50%-იანი
ზრდა ესაჭიროება იმისათვის, რომ ამ მწვავე პრობლემებს გაუმკლავდეს
და კლასების ზომა იმ დონემდე შეამციროს, რომ მათში უკეთესი განათ
ლების მიღება გახდეს შესაძლებელი. 1959 წელს ნიუ-იორკის მუნიციპა
ლურ საავ ადმყ ოფოებში პროფესიონ ალი მედდებისთვის განკუთვნ ილი
სამუშაო ადგილების 58% ვაკანტური იყო. მედდების ნაკლებობა ბევრ სხვა
ქალაქშიც აღწევს შემაშფოთებელ მასშტ
 აბებს. ბიბლიოთ
 ეკები, ხშირად
მუზეუმებიც,  კვეცს თავიანთ, და რაც ყველაზე საყურადღებოა, თავიანთი
საბავშვ ო განყოფილებების სამუშაო საათ
 ებს.  ქალაქებს არ აქვს საკმარი
სი თანხები სათემო გაერთიან ებებისთვის , რომლებიც ძლიერ სჭირდება
ჯურღმ ულებსა და  ახალ პროექტებში. არსებული სათემო გაერთიან ებები
საჭიროებს თანხებს გაფართოებისთვის და პროგრამებში ცვლილებების
შესატანად. ერთი სიტყვით, სჭირდება  დამატებითი თანამშრ
 ომლები. ასე
თი საჭიროებების დაკმაყოფილება პრიორ
 იტეტული უნდა იყოს საჯარო
და საქველმოქმედო ფონდებისთვის, რომლებიც, თავის მხრივ, ვერ აკმა
ყოფილებს მოთხოვნებს და საჭიროებს გაზრდ
 ას.
ქალაქის სხვადასხვა სამსახურებში დასაქმებულ მაცხოვრებლებს,
არც დრო აქვთ და არც საკმარისი პროფესიული ცოდნა იმისათვის, რომ
მოხალისე მასწავლებლებად, მედდებად, ბიბლიოთ
 ეკარებად, მუზეუმის
მცველებად, სოციალ
 ურ მუშაკებად იმუშაონ. მაგრამ ის ნამდვილად შეუძ
ლიათ, და ცოცხალ, მრავალფეროვან ტროტუარ
 ებზე მართლაც ასე ხდე
ბა, რომ თავისუფლად მოთამაშე  ბავშვ ებს უმეთვალყურეონ და ქალაქის
საზოგადოებაში ინტეგრაცია გაუადვილონ ახალგაზრდ
 ებს. ეს მანამ უნდა
გააკ ეთონ, სანამ თავიანთი ყოველდღიური საქმეების მოგვარებით იქნე
ბიან დაკავებულნი.
ისე ჩანს, რომ დამგეგმარებლებს არ ესმით, თუ რა დიდი რაოდ
 ენო
ბის უფროსია საჭირო ბავშვ ების თავისუფალი თამაშის სამეთვალყურე
ოდ. არც ის, რომ ბავშვ ებს სივრც
 ეები და აღჭურვილობები არ აღზრ
 დ
 ის.
ცხადია, ამ ყველაფერს დახმარება შეუძლია, მაგრამ ბავშვ ებს მხოლოდ
ადამიან ები ზრდიან და მხოლოდ ისინი უღებენ მათ ცივილიზებული საზო
გადოების კარს.
უგუნურებაა, ააგო ქალაქი ისე, რომ  ბუნებრივი, თავისთავად არსებუ
ლი ადამიან ური რესურსი, რომელიც ბავშვ ების აღზრ
 დ
 ას შეიძლება მოხ
მარდეს, გაიფლანგოს და ეს უაღრესად მნიშვნ ელოვანი საქმე ან საერ
თოდ მიუხედავი დარჩეს (რასაც, ცხადია, საშინელი შედეგები მოჰყვ ება),
ან მის შესასრულებლად პერსონალის დაქირავება გახდეს საჭირო. მითი,
რომ სათამაშო მოედნები, თავისი დაქირავებული მცველებითა თუ  მეთ
ვალყურეებით, ჯანსაღი გარემოა ბავშვ ებისთვის, ხოლო ქუჩები, რომლე
ბიც უბრალო ადამიან ებითაა სავსე – ზიან ის მომტანი, ეყრდნ ობა ზიზღს,
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რომელსაც დამგეგმარებლები დემოსისადმი განიცდიან.
სინამდვ ილეში,   მხოლოდ ქალაქის ტროტუარ
 ების უბრალო, ჩვე
ულებრივი უფროსებისგან სწავლობენ, თუკი საერთოდ სწავლობენ, ბავ
შვები წარმატებული ქალაქური ცხოვრების პირველ ფუნდამენტურ წესს:
ადამიან ებმა მცირედი სოციალ
 ური პასუხისმგ
 ებლობა მათ მიმართაც კი
უნდა იგრძ ნ ონ, ვისთანაც არაფერი აკავშირებთ. ვერავინ ჩაგაგონებთ, ასე
მოიქცეთ. ამ წესის შეთვისება მხოლოდ გამოცდილებით შეიძლება, მაშინ,
როცა ვინმე, ვინც არც თქვენი ნათესავია, არც ახლო მეგობარი და არც
ოფიციალ
 ური პირი, თქვენზე ზრუნავს. როცა ზეინკალი, ბატონი ლეის ი
ჩემს შვილს ქუჩაზე გადარბენისთვის ტუქსავს და, შემდგ
 ომ, მამამისს აც
ნობებს მისი ქცევის შესახებ, ბიჭი მხოლოდ იმას არ სწავლობს, როგორ
უნდა იაროს ქალაქში. ის იმასაც იგებს, რომ ბატონი ლეის ი, ვისთანაც ნაც
ნობობის გარდა არაფერი გვაკავშირებს, მასზე პასუხისმგ
 ებლად გრძნობს
თავს. „ერთად ყოფნის ან არაფრის“ პროექტში მცხოვრებ ბიჭს, ვისაც არა
ვინ დაეხმარა ლიფტიდან გამოსვლ
 აში, საპირისპირო დასკვნ ა გამოაქვს
ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან. ზუსტად ისევე, როგორც იმ ახალგაზ
რდებს, ვინც ფანჯრებში წყალს ასხამენ და დაუსჯელნი რჩებიან, რაკი ანო
ნიმური ადგილების ანონიმური ბავშვ ები არიან.
ცოცხალ, მდიდარი საჯარო ცხოვრების მქონე ტროტუარ
 ებზე ბავშ
ვები კვლავ და კვლავ სწავლობენ, რომ ქალაქელებს პასუხისმგ
 ებლობა
ეკისრებათ იმაზე, რაც ქუჩებში ხდება. ისინი ამტკიცებენ, რომ ნასწავლი
კარგად აითვისეს იმით, რომ თავადაც თვლიან თავს ქუჩების მეთვალყუ
რეებად. ისინი ნებაყოფლობით (მანამ, სანამ სთხოვენ) ეხმარებიან მათ,
ვისაც გზა აებნა; ეუბნებიან მძღოლს, რომ არასწორ ადგილას აჩერებს
მანქანას და შეიძლება ჯარიმას გამოკრას ხელი; ურჩევენ სახლმ მ ართ
ველს, ტროტუარ
 ებიდან ყინული თოვლის საწმენდით კი არა, მარილით
მოაშ ოროს. ბავშვ ების ასეთი საქციელი კარგად მიან იშნებს იმაზე, თუ რა
დამოკიდებულება აქვთ სამეზობლოს უფროსებს ტროტუარ
 ებისა და მათ
ზე მოთამაშე ბავშვ ებისადმი. პატარები უფროსების ქცევას, მათ დამოკი
დებულებებს ბაძავენ და აქ არავითარი მნიშვნ ელობა არ აქვს, შემოსავ
ლის რაოდ
 ენობას. ქალაქის უღარიბესი უბნებიდან, ზოგიერთი ოჯახის
ბავშვ ი, ამ მხრივ, საუკეთესოა, ზოგიერთის კი – ყველაზე უარესი.
ზევით ნახსენებ წესს ბავშვ ებს ვერაფრით ასწავლიან ისინი, ვინც მათ
სამეთვალყურეოდ
 აა დაქირავებული, რადგანაც სოციალ
 ური პასუხის
მგებლობის არსი სწორედ ისაა, რომ რაღაცეებს უსასყიდლოდ აკეთებ,
იმის მიუხედავად, რომ არ გევალება. მისი სწავლება თვით მშობლებსაც
კი არ შეუძლიათ. თუკი ისინი მეზობლებისადმი ან უცნობებისადმი ზრუნ
ვას იჩენენ და გარშემო სხვა არავინ იქცევა ასე, ბავშვ ები მხოლოდ იმას
ასკვნ იან, რომ მათი მშობლები უცნაურები და შემაწუხებელნი არიან და
არა იმას, რომ ეს სწორი საქციელია. სოციალ
 ური პასუხისმგებლობის მა
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გალითი ბავშვს თავად საზოგადოებამ უნდა მისცეს. ქალაქებში კი ბავშვ ე
ბი ასეთ მაგალითებს, თითქმის ყოველთვის, ტროტუარ
 ებზე იღებენ, მაშინ,
როცა თამაშით არიან გართულნი.
ცოცხალ, მრავალფეროვან ტროტუარ
 ებზე თამაში ერთი მნიშვნ ე
ლოვანი თავისებურებით განსხვავდება თითქმის ყველა სხვა გასართო
ბისგან, რომელსაც ამერიკელ ბავშვ ებს ქალაქების ყოველდღიური ცხოვ
რება სთავაზობს: მას მხოლოდ ქალები არ ხელმძ ღვანელობენ.
ქალაქის არქიტექტორთა და დამგეგმარებელთა უმეტესობა მამაკა
ცია. გასაკვირია, მაგრამ ისინი ისე აგეგმარებენ, რომ მამაკაცებს საცხოვ
რებელი ადგილების ყოველდღიური ცხოვრებიდან აძევებენ. საცხოვრე
ბელი სივრც
 ის დაგეგმარებისას, არქიტექტორები ცდილობენ  გათვალონ
ის დიას ახლისებსა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვ ებზე. მოკლედ რომ
ვთქვათ, ისინი აგეგმარებენ სივრც
 ეებს მატრიარქალური საზოგადოების
თვის.
მატრიარქატი აუცილებლად ხდება ნაწილი ყველა იმ პროექტისა,
რომელიც საცხოვრებელს ცხოვრების სხვა ასპექტებისგან მიჯნავს; იგი
აუცილებლად ხდება ყველა იმ გეგმის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს,
ბავშვ ების თამაში ჩაკეტილ, სპეციალ
 იზებულ სივრც
 ეში მოათ
 ავსოს. უფ
როსების საზოგადოება, რომელიც ასეთ შემთხვევაში ბავშვ ების თამაშს
ზედამხედველობს, მატრიარქალური უნდა იყოს.  ჩათემ-ვ ილიჯი, ქალაქ-ბაღნარის პიტსბურგული მოდელი, ზედმიწევნით მატრიარქალურია ჩანა
ფიქრშ იც და პრაქტიკულადაც, ისევე როგორც ყველა სხვა საცხოვრებელი
პროექტი.
ქალაქ-ბ აღნარის თეორ
 ეტიკოსთა ტრადიციაა , მოათ
 ავსონ სამუშაო
ადგილები, კომერციული დაწესებულებები, საცხოვრებელი სახლების სი
ახლოვეს და მაინც გამიჯნონ მათგან. ეს ისეთსავე მატრიარქალურ გარე
მოს ქმნის, როგორიც იმ შემთხვევაში იქნებოდა, სამუშაო ადგილები (და
მამაკაცები) რამდენიმე კილომეტრით რომ იყოს დაშორებული სახლებს.  
მამაკაცები აბსტრაქციად  არ უნდა ჩავთვალოთ. თუკი გვსურს, რომ მათ
ბავშვ ები ყოველდღე ხედავდნ ენ, ისინი უბნების ნორმალური ცხოვრების
ნაწილი იყვნ ენ და არა იშვიათ
 ი სტუმრები, რომლებიც სათამაშო მოედნებ
ზე მხოლოდ იმიტომ მიდიან, რომ ქალები შეცვალონ დროებით, ან მათ
საქმიან ობას მიბაძონ, სამუშაო ადგილები და კომერციული დაწესებულე
ბები საცხოვრებელთან უნდა იყოს შერეული.
შესაძლებლობა (რომელიც თანამედროვე ქალაქების ცხოვრებამ
იშვიათ პრივილეგიად აქცია), ითამაშონ გარემოში, რომელშიც უფროსი
ქალებიც და მამაკაცებიც არიან, ადვილად ხელმისაწვდ
 ომია იმ ბავშვ ე
ბისთვის, რომლებიც ცოცხალ, მრავალფეროვან ტროტუარ
 ებზე ერთო
ბიან. არ მესმის, რატომ უნდა დაუპირისპირდეს ამას ქალაქგეგმარება
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და ზონირება. პირიქით, ის იმით უნდა დაინტერესდეს, თუ რა პირობები
უწყობს ხელს სამუშაო, კომერციული და საცხოვრებელი სივრც
 ეების ერ
თმანეთში შერევას. ეს არის საკითხი, რომელსაც შემდგ
 ომ თავში განვიხი
ლავთ.
ქალაქის ქუჩებით ბავშვ ების აღფრთ
 ოვანება ჯერ კიდევ დიდი ხნის
წინ შენიშნეს რეკრეაც
 იის ექსპერტებმა. ისინი, როგორც წესი, ამას ნეგა
ტიურ ფენომენად მიიჩნევენ. 1928 წელს, ნიუ-იორკის რეგიონ ული გეგმის
ასოციაც
 იამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც დღემდე რჩება ამერიკის
დიდ ქალაქებში რეკრეაც
 იის ყველაზე ვრცელ და დეტალურ კვლევად.
მასში ვკითხულობთ:
„სხვადასხვა ქალაქებსა და სხვადასხვა პირობებში განლაგებული
სათამაშო მოედნების დეტალური კვლევა აჩვენებს, რომ იქ, ტერიტორი
ულად ახლოს მცხოვრები ხუთიდან თხუთმეტ წლამდე ასაკის ბავშვ ების
მხოლოდ მეშვიდედი თამაშობს... ქუჩების მიმზიდველობა ძლიერი კონ
კურენტია... იმისათვის, რომ სიცოცხლითა და თავგადასავლებით სავსე
ქუჩებს წარმატებით გაუწიოს კონკურენცია, სათამაშო მოედანი კარგად
ორგანიზებული, კარგად მართული უნდა იყოს. მოედნებზე გართობა იშ
ვიათ
 ადაა იმდენად მომხიბვლ
 ელი ბავშვ ებისთვის, რომ მათი ქუჩებისგან
მოწყვეტა და გამუდმებით მოზიდვა მოახ ერხოს. ამის მისაღწევად, მოედ
ნის ხელმძ ღვანელობას ძალიან მაღალი პიროვნული და ტექნიკური უნა
რები სჭირდება“.
ამის შემდგომ, ანგარიში კიცხავს ბავშვ ების ჯიუტ ჩვევას, იყიალ
 ონ ქა
ლაქის ქუჩებში, ნაცვლ
 ად იმისა, რომ „აღიარებული თამაშებით“ (ვის მიერ
აღიარ
 ებულით?) გაერთონ. ისინი, ვინც, შესაძლებლობის შემთხვევაში,
ერთიან ად მოსპობდნ ენ ბავშვ ების შემთხვევით, სპონტანურ გართობას,
დღესაც ისევე ცდილობენ „ორგანიზაციის ბავშვ ის“ შექმნ ას, როგორც 1928
წელს. აღსანიშნავია, რომ ბავშვ ებიც კვლავ ჯიუტად არჩევენ, სიცოცხლი
თა და თავგადასავლებით სავსე ქუჩებში ყიალს...
„გრინვიჩ-ვილიჯის ქუჩებს, საკუთარი ხუთი თითივით ვიცნობ“, –
მეტრაბახება ჩემი უმცრ
 ოსი ვაჟი. შემდეგ მივყავარ „საიდუმლო გასასვ
ლელთან“, რომელიც ქუჩის ქვეშ აღმოაჩ ინა, და რეალ
 ურად, ქუჩის ორი
მხრიდან მეტროში ჩასასვლ
 ელს წარმოადგენს და ორ შენობას შორის
მოქცეულ 25 სანტიმეტრის სიგანის „საიდუმლო საცავთან“. აქ ის იმ საინტე
რესო ნივთებს ტოვებს, რომელსაც დილით, მეზობლების მიერ დასუფთა
ვების მანქანისთვის დატოვებულ ყუთებში პოულობს, სკოლიდან დაბრუ
ნებისას კი, სახლშ ი მოაქვს. მის ასაკში მეც მქონდა ასეთი სამალავი, იმავე
მიზნებისთვის. ოღონდ ჩემი მხოლოდ კლდეში გაჩენილი პატარა ნაპრა
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ლი იყო და, რაც მთავარია, ნივთები, რომელსაც ჩემი ვაჟი პოულობს, ბევ
რად უცნაური და მრავალფეროვანია.
რატომ  აინტერესებთ ბავშვ ებს ცოცხალი ტროტუარ
 ები უფრო, ვიდ
რე უკანა ეზოები და სათამაშო მოედნები? იმიტომ, რომ ტროტუარ
 ები უფ
რო საინტერესოა ბავშვ ებისთვისაც და უფროსებისთვისაც.
ქალაქის ტროტუარ
 ების საოც
 არი მოსახერხებლობაც ძალიან ეხმა
რება ბავშვ ებს. მათთვის გარემოს სიმარტივე, მოქნილობა უფრო მნიშვნ ე
ლოვანია, ვიდრე ყველა სხვისთვის, მოხუცების გარდა. მას შემდეგ, რაც
ისინი სკოლაში შედიან და სხვა ორგანიზებული აქტივობებით (სპორტით,
ხელოვნებით, სხვადასხვა ხელობის შესწავლით) კავდებიან, ბავშვ ების
თამაშების უმეტესობა სპონტანურად იწყება ხოლმე და დროის მოკლე მო
ნაკვეთში უნდა მოესწროს. ბავშვ ების სახლებსგარეთ ცხოვრების უმეტესი
წილი პატარ-პ ატარა ნაგლეჯებისგან შედგება. ის წარიმართება დროის
მოკლე მონაკვეთში სადილის დამთავრებასა და გაკვეთილების დაწყებას
შორის;  გაკვეთილების შემდეგ, სკოლის გარეთ; სანამ ელოდებიან, რო
დის დაუძახებენ სავახშმ ოდ; მოკლე ინტერვალებში ვახშამსა და გაკვეთი
ლების მომზადებას, მეცადინეობ ასა და ძილს შორის.
ამ ინტერვალებში, ბავშვ ები წარსულშიც იგონებდნ ენ და ახლაც
იფიქრებენ ათასგვარ სხვადასხვა გზას სავარჯიშოდ და გასართობად: ხტე
ბიან გუბეებში, წერენ კედლებზე, ვარჯიშობენ ლახტით, საუბრობენ, ცვლი
ან ბარათებს, თამაშობენ კლასობანას, დადიან ოჩოფეხებით, ალამაზებენ
ველოსიპედებს, ნაწილებად შლიან ძველ საბავშვ ო ეტლებს, დაძვრ
 ებიან
ღობეებზე, დარბიან აქეთ-იქით. არაბუნებრივია, ასეთი გასართობების
გან დიდი ამბავი შექმნ ა. არც ისაა ბუნებრივი, მათ ჩასატარებლად რაი
მე   ოფიციალ
 ურად განსაზღვრ
 ულ ადგილას, გეგმიურად წახვიდე. მათი
მომხიბლვ ელობის ნაწილი სწორედ ისაა, რომ ბავშვ ებს თავისუფლების
შეგრძ ნ ებას ანიჭებს, განსხვავებით იმ თამაშებისგან, რომლებიც ჩაკეტილ
სივრც
 ეებშია გამომწყვდ
 ეული. თუკი ასეთი რაღაცების გაკეთება მოსახერ
ხებელი არ არის და სპონტანურად არ იწყება, მათით, როგორც წესი, აღა
რავინ ერთობა.
როცა ბავშვ ები იზრდ
 ებიან, მათი სპონტანური თამაშები, რომლებიც,
მაგალითად, მაშინ მიმდინარეობს, როცა საჭმელს ელოდებიან, ნაკლე
ბად ფიზიკური ხდება და უფრო მეტ სხვებთან ურთიერთობას, ადამიან ების
შეფასებას, ფლირტს, ხმაურიან საუბარს მოიც
 ავს. მოზარდებს ყოველთ
ვის აკრიტიკებდნენ ასეთი ქცევისთვის, მაგრამ მის გარეშე ისინი რთულად
თუ შეძლებენ, გაიზ არდონ. პრობლემები მაშინ იწყება, როცა ეს საქმია
ნობა საზოგადოების შიგნით კი არა, მისგან დამალულად, ერთგვარად
„კანონგარეთ“ ხორციელდება.
ნებისმიერი ასეთი სპონტანური თამაშისათვის არავითარი ძვი
რადღირებული აღჭურვილობა არ არის საჭირო. მათ მხოლოდ ადვილად
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ხელმისაწვდ
 ომი, მოსახერხებელი და საინტერესო ადგილი სჭირდებათ.
თამაში გადატვირთული ხდება, თუკი ტროტუარ
 ი საკმარისად ფართო არ
არის. პრობლემა განსაკუთრებით მწვავდება, თუკი შენობები ერთ ხაზზეა
განლაგებული და ამ ხაზში მცირე შეღრმ ავებები არ გვხვდება. ხშირად,
ბავშვ ები თამაშობენ და ერთობიან ტროტუარზე არსებულ პატარა ნიშებში,
რომლებიც ფეხით მოსიარ
 ულეთა გზისგან არის გამოყოფილი.
ტროტუარ
 ებზე თამაშის დაგეგმარებას აზრი ეკარგება, თუკი მათ  ბევ
რი სხვა ბავშვ ი, სხვადასხვა მიზნისთვის არ იყენებს.  ეს გამოყენებები ერთ
მანეთს ავსებს, მათი ერთობლიობ ა კი ტროტუარ
 ის უსაფრთ
 ხოებას, ძლი
ერ საჯარო ცხოვრებას ქმნის და საინტერესოს ხდის მას. თუკი ცოცხალ
ქუჩაზე ტროტუარ
 ები სათანადოდ ფართოა, თამაში ბუნებრივად ერწყმის
სხვა საჯარო აქტივობებს; თუკი შედარებით ვიწროა, ბავშვ ები ლახტით  ვე
ღარ თამაშობენ. თუკი კიდევ უფრო ვიწროა, ველოსიპედითა და როლი
კებით სეირნობა შეუძლებელი ხდება. რაც უფრო ვიწროა ტროტუარ
 ი, მით
უფრო უმოძრაო, უსიცოცხლო ხდება ბავშვ ების თამაში და მით უფრო ხში
რად გადადიან ისინი სამანქანო გზაზე.
9-10 მეტრის სიგანის ტროტუარ
 ი სავსებით საკმარისია იმისთვის,
რომ სპონტანური თამაშობების ყველა სახეობ ა დაიტ
 იოს და ჰქონდეს
საკმარისი ადგილი, როგორც ხეებისთვის, რომლებიც მზისგან დაიც
 ავს
ბავშვ ებს, ისე ფეხითმოსიარ
 ულეთა გასავლელად და მოზრდ
 ილთა სა
ჯარო ცხოვრებისთვის. ასეთ ფართო ტროტუარს იშვიათ
 ად თუ წააწყდე
ბით. ტროტუარ
 ის სიგანე ყოველთვის ეწირება მსხვერპლ
 ად სამანქანო
გზის გაფართოებას. ნაწილობრივ იმიტომაც, რომ ტროტუარ
 ები მხოლოდ
საფეხმავლო გზებად და შენობამდე მიღწევის საშუალ
 ებად მიიჩნევა და
ვერავინ აცნობიერებს, თუ როგორი უნიკალური, უსაფრთ
 ხოების, საჯარო
ცხოვრებისა და ბავშვ თ
 ა აღზრ
 დ
 ისთვის აუცილებელი ორგანოებია ისინი
ქალაქისთვის.
7-მეტრიან ტროტუარ
 ებს, რომლებიც ლახტით თამაშს გამორიცხავს,
მაგრამ როლიკებსა და ველოსიპედებს იტევს, აქა-იქ ჯერაც შეხვდ
 ებით,
მაგრამ დამგეგმარებლები, გამუდმებით, ავიწროვებენ მათ (ხანდახან იმის
გამოც, რომ ჰგონიათ, მათ თავისუფლად ჩაან აცვლ
 ებს მდიდრული სასე
ირნო ხეივნები). რაც უფრო ცოცხალი და პოპულარულია ტროტუარ
 ი, და
რაც უფრო დიდსა და მრავალფეროვან პუბლიკას იტევს, მით უფრო მეტი
სივრც
 ეა საჭირო მის მომხმარებელთა დასაკმაყოფილებლად.
თუმცა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ტროტუარ
 ებს საკმარისი სივრც
ე
არ აქვს, მათი მოსახერხებლობა და საინტერესოობ ა ისეთი მომხიბლავია
ბავშვ ებისთვის, მათი უსაფრთ
 ხოება კი მშობლებისთვის, რომ ისინი აუცი
ლებლად ეგუებიან ვიწრო ქუჩებზე თამაშს.   თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ
ბავშვ ების საოც
 არი უნარი ადაპტაციის ა ბოროტად უნდა გამოვიყენოთ. ეს
დანაშაულია როგორც მათი, ისე ქალაქის წინაშე.
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ცხადია, ზოგიერთი ტროტუარ
 ი საშინელი ადგილია ბავშვ ებისთვის
და არა მხოლოდ მათთვის – ყველასთვის. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, რომ
ასეთმა ადგილებმა შეიძ ინოს ისეთი თვისებები და დაწესებულებები, რომ
ლებიც აუცილებელია ქალაქის ქუჩების უსაფრთ
 ხოების, სიცოცხლისუნა
რიან ობისა და სტაბილურობისთვის. ეს კომპლ
 ექსური პრობლემაა – ქა
ლაქგეგმარების ცენტრალური პრობლემა. დეფექტურ სამეზობლოებში
ბავშვ ების პარკებსა და სათამაშო მოედნებზე შერეკვა კიდევ უფრო უარეს
შედეგს გამოიღ
 ებს, როგორც თავად მათთვის, ისე ქალაქის ქუჩებისთვის.
ქუჩებზე უარის თქმა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, და ქალაქე
ბის ცხოვრებაზე მათი სოციალ
 ური თუ ეკონომიკური გავლენის შემცირე
ბა, დოგმატური ქალაქგეგმარების ყველაზე საშინელი და დესტრუქციული
იდეაა . ძლიერ ირონიულია, რომ მას ასე ხშირად ახორციელებენ ბავშვ ებ
ზე ზრუნვის სახელით, იმ ფანტაზიათ
 ა თანახმად, რომლებსაც არაფერი
აქვს საერთო სინამდვ ილესთან.
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5
სამეზობლო პარკების გამოყენებები
საზოგადოდ მიიჩნევა, რომ სამეზობლო პარკები ან პარკისმაგვარი
ღია სივრც
 ეები საჩუქარია, რომელსაც ქალაქი თავის დაჩაგრულ უბნებს
უძღვნ ის. მოდით, შევაბრუნოთ ეს აზრი და დავუშვათ, რომ თავად პარკე
ბია დაჩაგრული ადგილები, რომლებსაც სამეზობლოებმა იქით უნდა შეს
ძინოს სიცოცხლისუნარიან ობა და მომხიბლვ ელობა. ეს უფრო ახლოს იქ
ნება რეალ
 ობასთან, რაკი პარკები მხოლოდ მაშინაა წარმატებული, როცა
ადამიან ები მათ გამოყენებებს უძებნიან, წინააღმდ
 ეგ შემთხვევაში კი, ისი
ნი მიტოვებულობისა და კრახისთვის არის განწირული.
პარკები რთულადპრ
 ოგნოზირებადი ადგილებია. ისინი შეიძლება
უკიდურესად პოპულარული, ან უკიდურესად არაპოპულარული იყოს. არც
მათი გავლენაა ადვილად განსასაზღვრ
 ი. შეიძლება ისინი, ქალაქის უბნე
ბისთვის სასიამ ოვნო დანამატები იყოს და შემოგარენისთვის ეკონომიკუ
რი შესაძლებლობებიც შექმნ ას, მაგრამ ამას, სავალალოდ ცოტა პარკი
ახერხებს. შეიძლება ისინი,  წლიდან წლამდე სულ უფრო საყვარელი და
ძვირფასი გახდეს ქალაქისათვის, მაგრამ ძალიან ცოტა მათგანია ასე სტა
ბილური. თითოეულ რიტენჰაუს სკვერზე ფილადელფიაშ ი, როკფელერ
პლაზაზე ან ვაშინგტონ სკვერზე ნიუ-იორკში, ბოსტონის ქომონზე ან მათ
სავით საყვარელ ადგილებზე სხვა ქალაქებში, ათასობით უსიცოცხლო ვა
კუუმი მოდის, რომლებსაც პარკი ეწოდება. ესაა დაღმასვლ
 ის გზაზე შემ
დგარი, იშვიათ
 ად გამოყენებული ადგილები, რომლებიც არავისთვისაა
ძვირფასი.  როცა ერთ ინდიან ელ ქალს ჰკითხეს, მოსწონდა თუ არა თავი
სი ქალაქის სკვერი, მან უპასუხა: „იქ არავინაა გარდა ბინძური მოხუცებისა,
ვინც თამბაქოს იპურჭყებიან და ცდილობენ, შენი კაბის ქვეშ შეიხ ედონ“.
დოგმატური ქალაქგეგმარება სამეზობლო ღია სივრც
 ეებს, ყოველ
გვარი კრიტიკული ანალიზის გარეშე, უპირობო სიკეთედ მიიჩნევს. მისი
დამოკიდებულება ამ სივრც
 ეებთან ისეთივეა, როგორიც წარმართისა –
მაგიურ ფეტიშებთან1. ჰკითხეთ საცხოვრისის დამგეგმარებელს, რით გა
აუმჯობესებს მისი პროექტი ძველ ქალაქს და ის აუცილებლად დაგიწყებთ
საუბარს „მეტ ღია სივრც
 ეზე“. ჰკითხეთ ზონირების სპეციალ
 ისტს, რა პო
ზიტიურ  ცვლილებებს მოიტ
 ანს პროგრესული კანონმდ
 ებლობა  და აუცი
ლებლად მოისმენთ, რომ ის „მეტ ღია სივრც
 ეს“ შექმნ ის. გაის ეირნეთ დამ
1     მაგალითისთვის: „ბატონმა მოზესმა აღნიშნა, რომ შესაძლოა ისე მოხდა, რომ ახალი
საცხოვრებლების ნაწილი „მახინჯი, სწორხაზოვანი, ინსტიტუციონალიზებული, იდენტური,
კონფორმული, უსახო“ იყოს. მაგრამ მან იქვე დაამატა, რომ შეგვიძლია, ასეთ უბნებს გარს
პარკები შემოვარტყათ“. – New York Times, 1961 წლის იანვარი (ავტ. შენ.).
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გეგმარებელთან ერთად უსიცოცხლო სამეზობლოში და ის, მიუხედავად
იმისა, რომ უბანი ისედაც სავსე იქნება მიტოვებული პარკებით, თავის სა
მომავლო გეგმებს „მეტი ღია სივრც
 ის“ კონცეფციაზ ე დააფ
 უძნებს.
რისთვისაა საჭირო მეტი ღია სივრც
 ე? კრიმინალისთვის? შენობებს
შორის უშინაარსო ვაკუუმებისთვის? თუ იმისთვის, რომ მისით ჩვეულებ
რივმა მოქალაქეებმა ისარგებლონ და ისიამ ოვნონ? მაგრამ, ადამია
ნები არ წავლენ პარკებში მარტო იმიტომ, რომ მათი ასე მოქცევა სურთ
ქალაქდამგეგმარებლებსა თუ დიზაინ ერებს. ქცევის გარკვეული თავისე
ბურებებით, ყველა პარკი უნიკალური შემთხვევაა და  განზოგადების მიღ
მა დგას. მეტიც, დიდი პარკები, ისეთები როგორიცაა: ფეარმაუნთ პარკი
ფილადელფიაშ ი, ცენტრალ პარკი, ბრონქს პარკი,  ფროსფექთ პარკი ნი
უ-იორკში, ფორესტ პარკი სენტ-ლ
 უისში, გოლდენ-გ
 ეით პარკი სან-ფ
 რან
ცისკოში, გრანტ პარკი ჩიკაგოში, და შედარებით მცირე, ბოსტონ-ქ ომონი,
ერთმანეთისგან ცალკეული ნაწილებითაც კი განსხვავდება. ეს პარკები
სხვადასხვა გავლენის ქვეშ იმყოფება ქალაქის იმ არეალ
 ებისგან, რომ
ლებთანაც შეხება აქვს.  დიდი მეტროპოლიური პარკების ქცევის ზოგიერ
თი ასპექტი მეტისმეტად კომპლ
 ექსურია იმისთვის, რომ ამ წიგნის პირველ
ნაწილში განვიხილოთ. მათზე მოგვიან ებით, მე-14 თავში ვისაუბრებთ.
თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ  დიდი შეცდომაა ერთი პარკი მეო
რის რეალ
 ურ ან პოტენციურ დუბლიკატად მივიჩნიოთ, ან შევეცადოთ რო
მელიმე პარკის უნიკალური თავისებურებების რაიმ ე განზოგადებაში მოქ
ცევას, მაინც შესაძლებელია გამოვყოთ გარკვეული საერთო პრინციპები,
რომლებიც თითქმის ყველა სამეზობლო პარკის შემთხვევაში მოქმედებს.
ამასთან, ამ პრინციპების ამოცნობა დაგვეხმარება იმაში, რომ გავიაზროთ
გავლენები, რომლებიც მოქმედებს სხვადასხვა ტიპის პარკებზე – პატარა
სამეზობლო სკვერებიდან, რომლებიც ქუჩის ნაწილებადაც შეგვიძლია
წარმოვიდგინოთ, უზარმაზარ პარკებამდე, რომლებშიც ქალაქისთვის ძა
ლიან მნიშვნ ელოვანი მიზიდულობის ცენტრები, ზოოპ არკები, მუზეუმები,
ტყეები და ტბები შედის.
სამეზობლო პარკები სპეციალ
 იზებულ პარკებზე უფრო უკეთ ავლენს
პარკების ქცევის გარკვეულ ზოგად პრინციპებს. ამის მიზეზი ისაა, რომ ისი
ნი პარკების ყველაზე განზოგადებული ფორმაა. როგორც წესი, ისინი გა
მიზნულნი არიან ზოგადი, ყოველდღიური გამოყენებისთვის, ლოკალურ
საჯარო ეზოებად, მიუხედავად იმისა, მიმდებარე რაიო
 ნ ები, ძირითადად,
სამუშაო ადგილებისგან შედგება, საცხოვრებლისგან თუ მათი ნაზავისგან.
სკვერთა უმეტესობა სწორედ ამ, საჯარო ეზოების კატეგორიას განეკუთ
ვნება. ისევე როგორც, საცხოვრებელი პროექტების ღია სივრც
 ეების უმე
ტესობა და ქალაქის ის ბაღები, რომლებიც ბუნებრივი გარემოთი სარგებ
ლობს და მდინარეების სანაპიროსა თუ გორაკების თავზეა განლაგებული.
იმისათვის რომ გავიგოთ, რა ურთიერთგავლენას ახდენს ქალაქები
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და პარკები, პირველ რიგში, საჭიროა უარვყ ოთ გარკვეული მითები, რომ
ლებიც პარკების საჭიროებასთან დაკავშირებით არსებობს, მაგალითად,
სამეცნიერო-ფანტასტიკური აბსურდი, რომლის თანახმადაც, პარკები
„ქალაქის ფილტვები არიან“. დაახლოებით 1 ჰექტარი ფართობის ტყეა სა
ჭირო იმისთვის, რომ შეიწ ოვოს იმდენი ნახშირორჟანგი, რამდენსაც ოთხი
ადამიან ი სუნთქვით, საჭმლ
 ის მომზადებით და გათბობის სისტემების გა
მოყენებით გამოყოფს.  ქალაქებს სულის ამოხუთვისგან პარკები კი არა,
ჰაერის მასების ცირკულაცია იცავს2.
ამასთან, გარკვეული ფართობის გამწვანებული ზონა სულაც არ უშ
ვებს ქალაქში უფრო მეტ ჰაერს, ვიდრე იმავე ფართობის ქუჩები. ამ უკა
ნასკნელთა შემცირება და გამოთავისუფლებულ სივრც
 ეზე პარკების და
ხეივნების გაშენება, არაფრით ზრდის ქალაქში სუფთა ჰაერის ოდენობას.  
ჰაერმა ბალახის ფეტიშის შესახებ არაფერი იცის და მის გარშემო ცირკუ
ლირებას არ იწყებს.
პარკების ქცევის გასაგებად, საჭიროა იმ კომფორტული მითის დანგ
რევაც, რომლის თანახმადაც პარკები უძრავი ქონების ფასის სტაბილიზე
ბას იწვევს ან ძლიერი თემის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. პარკებს  არა
ვითარი შედეგი არ მოსდევს ავტომატურად და ეს მერყევი ელემენტები,  
ფასებისა თუ თავიანთი სამეზობლოების სტაბილურობის გარანტიას ყვე
ლაზე ნაკლებად იძლევა.
ამის შესამოწმებლად, ფილადელფია ლამის კონტროლირებული
ექსპერიმენტის ფუნქციას ასრულებს. როცა პენმა3 ქალაქი გააშ ენა, მის
ცენტრშ ი განათავსა სკვერი, რომლის ადგილსაც ახლა ქალაქის მერია
2    ლოს-ანჯელესს, რომელსაც ყველა დიდ ამერიკულ ქალაქზე მეტად აკლია სუფთა ჰაერი,
ამავდრ
 ოულად, ყველა მათგანზე მეტი ღია სივრც
 ე აქვს; მასში სმოგის მიზეზი, ნაწილობრივ,
ჰაერის ცირკულაციის ადგილობრივი თავისებურებებია, ნაწილობრივ კი, ქალაქის გაფანტუ
ლობა და ღია სივრცეების მასშტ
 აბები. გაფანტულობა იწვევს ავტომობილით გადასაადგი
ლებელი მანძილების ზრდას, რაშიც უზარმაზარი რაოდ
 ენობის საწვავი იხარჯება და ქალა
ქის ჰაერში გამოყოფილი ქიმიკატების ორ მესამედს წარმოქმნ ის. 1000 ტონა ქიმიკატებიდან,
რომლითაც ყოველდღიურად აბინძურებს ლოს-ანჯელესის ჰაერს ქალაქის 3 მილიონზე
მეტი რეგისტრირებული ავტომობილი, 600 ჰიდროკარბონატებზე მოდის. მათი გამოყოფის
შემცირება დიდწილად შესაძლებელია, თუკი სავალდებულო გახდება მანქანებისთვის სპე
ციალ
 ური ფილტრის დაყენება. თუმცა, დანარჩენი 400 აზოტის ოქსიდებისგან  შედგება და, ამ
დროისთვის, ჯერ არც კი დაწყებულა მუშაობ ა მოწყობილობებზე, რომელიც ამ ტიპის გამონა
ბოლქვის მოცულობას შეამცირებს. ჰაერისა და ღია სივრც
 ის პარადოქსი, რომელიც ნამდვ ი
ლად არ არის  დროებითი, ამაში მდგომარეობს: თანამედროვე ქალაქებში ღია სივრც
 ეების
სიმრავლე და გაფანტულობა კი არ ამცირებს ჰაერის დაბინძურებას, არამედ ხელს უწყობს
მის ზრდას. ამ პარადოქსის წინასწარგანჭვრ
 ეტას ებენეზერ ჰოვარდი რთულად თუ შეძლებ
და. მაგრამ ჩვენგან აღარავინ ითხოვს მომავლის წინასწარმეტყველებას. მხოლოდ უკვე არ
სებული სიტუაც
 იის გაან ალიზებაა საჭირო (ავტ. შენ.).
3   უილიამ პენი (1644-1718), ინგლისელი ფილოსოფოსი, კვაკერი (პროტესტანტული
სექტა),  უძრავი ქონების სააგენტოს მფლობელი, ბიზნესმენი და პენსილვანიის პროვინციის
დამაარსებელი. ის იყო დემოკრატიისა და რელიგიური თავისუფლების ადრეული
მქადაგებელი. მისი ხელმძღვანელობით დაიგეგმა და აშენდა ქალაქი ფილადელფია (რედ.
შენ.).
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იკავებს.  ამას გარდა, მან ცენტრალური სკვერიდან თანაბარი მანძილების
დაშორებით, საცხოვრებელ უბნებში კიდევ ოთხი პარკი გააშ ენა. მაშ, რა
ბედი ეწია ამ ოთხ, ერთი და იმავე ასაკისა და ზომის, ერთი და იმავე გამო
ყენებისთვის ჩაფიქრებულ და ერთი და იმავე ტერიტორიული უპირატესო
ბების მქონე პარკს?
მათი ხვედრი ძლიერ განსხვავებულია.  
პენის მიერ გაშენებული პარკებიდან ყველაზე ცნობილი რიტენჰაუს
სკვერი, ქალაქელებისთვის საყვარელი, წარმატებული, ხშირად გამოყე
ნებული სკვერია. ის მოდური სამეზობლოს ცენტრია – ერთადერთი ძველი
სამეზობლოსი ფილადელფიაში, რომელიც სპონტანურად უმკლავდება
თავის პრობლემებს და რომელშიც უძრავი ქონების ღირებულება გამუდ
მებით იზრდ
 ება.
მეორ
 ე მათგანი ფრანკლინ სკვერია, სადაც უსახლკ აროები, უმუშევ
რები და იაფი გართობის მოყვარულები იკრიბებიან და პარკის გარშემო
განლაგებული იაფი სასტუმროებით, მეორ
 ადი ტანსაცმლ
 ის მაღაზიებით,
საკითხავი და საწერი დარბაზებით, ლომბარდებით, დასაქმების სააგ
 ენ
ტოებით, ტატუ-სალონებით, სასადილოებით სარგებლობენ. ეს პარკი და
მისი მომხმარებლები, არც ისე კარგად გამოიყ ურებიან, მაგრამ ის სახიფა
თო და კრიმინალური ადგილი არ არის. ამის მიუხედავად, პარკს არაფ
რით შეუწყვია ხელი თავის სამეზობლოში უძრავი ქონების ფასის ზრდის
თვის ან მისი სოციალ
 ური სტაბილურობისთვის. უახლოეს მომავალში,
სამეზობლოს აღება იგეგმება.
პენის პარკთაგან მესამე ვაშინგტონ სკვერია, იმ უბნის ცენტრალური
ადგილი,   რომელიც ერთ დროს ქალაქის საქმიან ი ცენტრის გული იყო,
ახლა კი მას, ძირითადად, საოფ
 ისე ფუნქცია აქვს – აქ განლაგებულია სა
დაზღვევო კომპანიები, გამომცემლობები და სარეკლამო სააგ
 ენტოები.
რამდენიმე ათწლეულის წინათ, ვაშინგტონ სკვერი  იმ ზომამდე პერვერ
ტულ პარკად იქცა, რომ ოფისების თანამშრ
 ომლები უარს ამბობდნ ენ იქ
საუზმობაზე, სკვერის თანამშრ
 ომლები და პოლიცია კი, ვერაფრით ახერ
ხებდნ ენ პარკში გამეფებულ დანაშაულთან და გარყვ ნ ილებასთან გამკ
ლავებას.  1950-იანი წლების შუაშ ი, პარკი შემოღობეს, ერთ წელზე  მეტი
ხნით დახურეს და დიზაინ ი შეუცვალეს. შედეგად, ჩანაფიქრისამებრ, სკვე
რის ძველმა მომხმარებლებმა სხვა ადგილებში გადაინ აცვლ
 ეს. დღეს
მას იშვიათ
 ად და მცირე ხნით, ძირითადად, ისინი სტუმრობენ, ვინც კარგ
ამინდშ ი გარეთ ლანჩზ ეა გამოსული. ვაშინგტონ სკვერის მიმდებარე უბან
მა ვერ მოახ ერხა სპონტანურად, თავისივე ძალებით შეენარჩუნებინა ღი
რებულება. ოფისების  გარდა, დღეს მისი სივრც
 ე მასშტ
 აბური ურბანული
განახლების პროექტისთვისაა განკუთვნ ილი.
მეოთხე სკვერი პატარა კუნძულში მოექცა სამანქანო გზებს შორის,
ლოგანის რკალში,  რომელიც ბენჯამინ ფრანკლინის ბულვარში, ქალაქი-
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მშვ ენიერის პრინციპით დაგეგმარების შესანიშნავ მაგალითს წარმოად
გენს. სკვერს გააჩნია დიდებული შადრევანი და კარგად მოვლილი  გამწ
ვანება. მიუხედავად იმისა, რომ იქამდე ფეხით მიღწევა არც ისე ადვილია
და ამიტომაც ის, ძირითადად, მათ ხიბლავს, ვინც მას მანქანით ჩაუვლის,
კარგ ამინდშ იუსტუმრობას არ განიცდის  და ბევრი ქალაქელის საყვარე
ლი ადგილია. უბანი, რომელიც უშუალ
 ოდ ესაზღვრ
 ება მონუმენტურ კულ
ტურის ცენტრს საშინლად დაეცა.  ის უკვე გაწმინდეს ჯურღმ ულებისგან და
სხივფენილ ქალაქად აქციეს.
ამ სკვერების, განსაკუთრებით სამი მათგანის, რომლებიც ჯერაც
სკვერებად რჩება,განსხვავებული ხვედრი ცხადყოფს, თუ რამდენად რთუ
ლად  განსასაზღვრ
 ია ქალაქის პარკების ქცევა. ეს სკვერები წარმოაჩ ენს
პარკების ქცევის გარკვეულ ფუნდამენტურ პრინციპებსაც და, ამიტომაც,
მათ მოგვიან ებითაც დავუბრუნდები.
განსხვავება პარკებსა და მათი სამეზობლოების ქცევას შორის, შეიძ
ლება უკიდურესიც იყოს. ამერიკული ქალაქების ერთ-ერთ ყველაზე მომ
ხიბლავ და უნიკალურ პატარა პარკს ლოს-ანჯელესში, დიდი ისტორიის
მქონე მშვენიერ დაჩრდ
 ილულ ადგილს და უზარმაზარი მაგნოლიებით
შემორაგულ პლაზას, დღეს სამი მხრიდან მიტოვებული შენობები აკრავს
გარს. ეს ადგილი იმდენად დაბინძურებულია, რომ სუნი ტროტუარ
 ის გა
დაღმაც კი იგრძნ ობა (მეოთხე მხარეს მექსიკური ბაზარია ტურისტებისთ
ვის, რომელიც მშვენივრად მუშაობს). მედისონ პარკი ბოსტონში, მწკრი
ვული სახლების სამეზობლოს ბალახით დაფარული სკვერია, რომლის
მსგავსსაც ხშირად შეხვდ
 ებით ქალაქების განახლების ბევრ დღევანდელ,
დახვეწილ გეგმაში. დღეს ეს სამეზობლო დაბომბილს ჰგავს. სახლები
სკვერის   გარშემო,რომლებიც თავისთავად არაფრით განსხვავდება იმ
მაღალმოთხოვნადი სახლებისგან, რომლებიც ფილადელფიის რიტენ
ჰაუს სკვერის მახლობლად მდებარეობს, ღირებულების ნაკლებობის გა
მო ნელ-ნ ელა ინგრევა და, შედეგად, უარყოფილია. როგორც კი სახლე
ბის რიგში ერთ-ერთს ბზარები უჩნდ
 ება და მას ანგრევენ, შემდეგ სახლშ ი
მაცხოვრებელ ოჯახსაც ასახლებენ უფრო უსაფრთ
 ხო ადგილას; ცოტა
ხანი გაივლის და უკვე თავად ეს შემდეგი სახლი ინგრევა და მისი მომიჯ
ნავეც ცარიელდება. აქ არავითარი გეგმა არ მოქმედებს, მხოლოდ უში
ნაარსო სიცარიელეები ჩნდება, ირგვლ
 ივ ნგრევაა და გაუკაცურება, პატა
რა ცარიელი პარკი კი, რომელიც თეორ
 იულად მშვენიერი წინაპირობაა
ადგილობრივი თემის გასაძლიერებლად, ამ ორომტრიალ
 ის შუაგ
 ულში
ექცევა. ფედერალ-ჰ ილი ბალტიმორში ძალიან ლამაზი და მშვიდი პარ
კია, რომლიდანაც ქალაქსა და ყურეზე მშვენიერი ხედი იშლება. ის დი
დი ხანია, წარუმატებლად ცდილობს, ახალი მომხმარებლები მოიზ იდოს.
მისი სამეზობლოც, მიუხედავად იმისა, რომ გარეგნულად ღირსეულად
გამოიყ ურება, ცოცხალ-მ კ ვდ
 არია. საბინაო დაგეგმარების ისტორიიდ
 ან
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ყველაზე დიდი იმედგაცრუება სწორედ ისაა, რომ პარკები თუ ღია სივრც
 ე
ები თავიანთ მიმდებარე უბნებში ვერ ახერხებს გაზარდოს უძრავი ქონების
ფასი ან სტაბილური გახადოს (გაუმჯობესებაზე აღარცაა საუბარი) მიმდე
ბარე სამეზობლოები. დააკვირდით მუნიციპალური პარკების, პლაზების,
საცხოვრებელი პროექტებისა და ღია სივრც
 ეების მიმდებარე ადგილებს:
მათ მართლა ძალიან იშვიათ
 ად გააჩნიათ ის მიმზიდველობა თუ სტაბი
ლურობა, რაც, თეორ
 იულად, ახლომდებარე პარკების გამო უნდა ჰქონ
დეთ.
და ისიც გავითვალისწინოთ, რომ თავად პარკების პოტენციალ
 იც
ხშირად იფლანგება, ისე, როგორც ეს ბალტიმორის ულამაზესი ფედე
რალ-ჰ ილის  შემთხვევაში ხდება. ცინცინატის ორ ჩინებულ პარკში, რომ
ლებიც მდინარეს გადაჰყურებს, სექტემბრ
 ის წარმტ
 აც, ცხელ შუადღეს
მხოლოდ ხუთი ადამიან ი (სამი თინეიჯ ერი გოგონა და ახალგაზრდ
 ა წყვი
ლი) შევნიშნე; იმავდრ
 ოულად, ცინცინატის ქუჩები სავსე იყო გასართობად
გამოსული ადამიან ებით, რომლებსაც არც რაიმ ე დაწესებულება ეხმარე
ბოდათ დროის გატარებაში და არც ჩრდილისთვის თავის შეფარება შე
ეძლოთ. ასეთსავე შუადღეს, როცა ტემპერატურა 30 გრადუსს ცდებოდა,
ქორლეარს-ჰ უკში , მანჰეტენის ძლიერ გადატვირთული ქვემო ისთ-საიდ
 ის
ელეგანტურ, გრილ, მდინარისპირა პარკში, მხოლოდ 18 ადამიან ი იყო და
როგორც ჩანდა, მათ უმეტესობასაც მარტოხელა, ღარიბი მამაკაცები შე
ადგენდნ ენ4.   აქ ბავშვ ები არ იყვნ ენ. რა თქმა უნდა, ქვემო ისთ-ს აიდ
 ელ  
დედებს შერჩენილი ჰქონდათ საღი გონება, რადგან არცერთი ჭკუათმყ ო
ფელი არ  გაუშვებდა ბავშვს მარტოს ასეთ ადგილას. მანჰეტენის გარშე
მო ნავით გასეირნებისას, შთაბეჭდილება რჩება, რომ ვუყურებთ ქალაქს,
რომელიც დიდწილად პარკებისგან შედგება და თითქმის დაცლილია მო
სახლეობ ისგან. რატომ ხდება ისე რომ, ხშირ შემთხვევაში, ადამიან ები არ
არიან იქ, სადაც პარკებია და პირიქით?
არაპოპულარული პარკები პრობლემატურია არა მხოლოდ დაკარ
გული შესაძლებლობების გამო, რასაც ისინი თავის თავში გულისხმობს,
არამედ მათგან გამომდინარე, ხშირი უარყოფითი ეფექტების მიზეზითაც.
მათ ისეთივე პრობლემები აქვთ, როგორც ბრმა ქუჩებს. მათში არსებული
საფრთ
 ხე, მიმდებარე ტერიტორიებზეც ვრცელდება და მომიჯნავე ქუჩებიც
საშიშ ადგილებად მიიჩნევა ხოლმე.
მეტიც, გამოუყენებელი პარკები და მათი აღჭურვილობა ვანდალიზ
მის მსხვერპლ
 ი ხდება, რაც ცვეთისგან განსხვავებული რამაა. ეს ფაქტი
ირიბად აღიარ
 ა ნიუ-იორკის პარკების დეპარტამენტის აღმასრულებელ
4   როდესაც სახლშ ი დავბრ
 უნდი, შემთხვევით აღმოვაჩინე ამ პარკის პოპულაციის სტატისტი
კური ეკვივალენტი. ჩვენს მომიჯნავე შემოსავლიან ი სახლის სადარბაზოს კიბესთან, 18 ადა
მიან ი შეკრებილიყო (ორივე სქესისა და ყველა ასაკის). აქ არაფერი მოგაგონებდათ პარკს,
ყველაზე მთავარის –  დასვენებისა და ერთმანეთთან ურთიერთობით სიამ ოვნების მიღების
გარდა (ავტ. შენ.).
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მა დირექტორმა, სტიუარტ კონსტებლმ ა, როდესაც პრესის წარმომადგენ
ლებმა სთხოვეს გამოეთქვა აზრი ლონდონის შემოთავაზების შესახებ,
რომელიც პარკებში ტელევიზიის ჩართვას ითვალისწინებდა. მან განმარ
ტა, რომ პარკები არ მიაჩნდ
 ა ტელევიზორების განსათავსებლად შესაფერ
ადგილად და დასძინა: „ვფიქრობ გაქრობამდე,ეკრანები ნახევარ საათ
საც ვერ გასტანენ პარკებში“.
ზაფხულის სასიამ ოვნო ღამეებში, ისთ-ჰ არლემის ხალხმრ
 ავალ,
ძველ ტროტუარ
 ებზე ხშირად შეხვდ
 ებით ტელევიზორების საერთო გამო
ყენების მაგალითებს. ტელევიზორების კაბელები ტროტუარ
 ებს გასდევს
და რომელიმე მაღაზიას უკავშირდება, სადაც დენშია შეერთებული. ასე
თი ადგილები ათამდე მამაკაცის არაფორმალური თავშეყრის სივრც
 ეა,
სადაც ისინი ერთდრ
 ოულად ანაწილებენ ყურადღებას ტელევიზორზე,
ბავშვ ებზე, თავიანთ ლუდის ქილებზე, ერთმანეთთან საუბარზე და გამვ
ლელთა მისალმებაზე. უცხოები ჩერდებიან ტელევიზორისთვის თვალის
შესავლებად, მაგრამ არავის ანაღვლ
 ებს ტექნიკის უსაფრთ
 ხოება. თუმცა,
კონსტებლის სკეპტიციზმი პარკებში მათი უსაფრთ
 ხების შესახებ გამართ
ლებული იყო. ეს იყო ადამიან ი, რომელიც ხელმძ ღვანელობდა უამრავ
არაპოპულარულ, საშიშ და გამოუყენებელ პარკს და მხოლოდ თითო-ო
როლა წარმატებულს.
ქალაქის პარკებისგან ძალიან ბევრს ელიან. მიმდებარე არეალ
 ების
რომელიმე აუცილებელი კომპონენტის მათ მიერ ტრანსფორმაციის ა და
სამეზობლოების გამაგრების მაგიერ, სამეზობლო პარკები თავადაა და
მოკიდებული შემოგარენი უბნების მათდამი ზემოქმედებაზე.
ქალაქები მეტად ფიზიკური ადგილებია. მათი ქცევის გააზრების
მცდელობისას, ჩვენ სასარგებლო ინფორმაციას ვიღებთ ხელშესახებზე
და ფიზიკურზე დაკვირვებისგან, და არა მეტაფიზიკური ილუზიებისგან. ფი
ლადელფიაშ ი პენის სამი სკვერი, სამი ყველაზე ჩვეულებრივი ტიპის საქა
ლაქო პარკია. მოდით, ვნახოთ რას გვეუბნება ეს პარკები თავიანთ სამე
ზობლოებთან ჩვეულებრივი ფიზიკური ინტერაქციის შესახებ.
წარმატებული რიტენჰაუს სკვერის პერიმეტრი მრავალფეროვნებით
გამოირჩევა. ასევე სამეზობლოს შიდა ქუჩებიც მრავალფეროვანია. უშუ
ალოდ კიდეებთან მას მიყოლებით გასდევს სახელოვნებო კლუბი რეს
ტორნითა და გალერეით, მუსიკალური სკოლა, სამხედრო ადმინისტრაცი
ული შენობა, საერთო საცხოვრებელი, კლუბი, ძველი აფთიაქ ი, საზღვაო
ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც ადრე სასტუმრო იყო, საერთო
საცხოვრებელი, ეკლესია და საეკლესიო სკოლა, საერთო საცხოვრებე
ლი, საჯარო ბიბლიოთ
 ეკის ფილიალ
 ი, ცარიელი ტერიტორია, სადაც თა
უნჰაუსები დაანგრიეს და საერთო ბინების აშენებას გეგმავენ, კულტურის
ცენტრი, ბინები, ცარიელი ადგილი, სადაც თაუნჰაუსის მშენებლობა იგეგ
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მება, კიდევ ერთი თაუნჰაუსი და შემდეგ ისევ ბინები. პერიმეტრს მიღმა,
პარკის გვერდების პარალელურ შიდა ქუჩებზე თავმოყრილია უამრავი მა
ღაზია და ათასგვარი მომსახურება, ძველი და ახალი საცხოვრებელი ბინა
და სხვადასხვა სახის ოფისი.
სამეზობლოს ასეთი ფიზიკური აგებულებიდან ახდენს თუ არა რაი
მე ფიზიკურ გავლენას თავად პარკზე? დიახ. შენობების გამოყენებათა ეს
ნარევი პარკს უზრუნველყოფს მომხმარებელთა მრავალფეროვნებით,
ვინც მას სხვადასხვა დროს სტუმრობს. ისინი იყენებენ პარკს სხვადასხვა
დროს, რადგან მათი დღის რეჟიმები განსხვავდება ერთმანეთისგან. შესა
ბამისად, პარკი იღებს გამოყენებათა და მომხმარებელთა რთულ და მრა
ვალფეროვან თანმიმდევრობას.
ჯოზეფ გესი, ფილადელფიელი ჟურნალისტი, რომელიც რიტენჰაუს
სკვერთან ცხოვრობს და აქაური ბალეტის ყურებით თავს ირთობს ხოლმე,
ამბობს, რომ პარკს ასეთი თანმიმდევრობა აქვს: „პირველად რამდენიმე
იქვე მცხოვრები გამოვა დილით ადრე, სწრაფი ნაბიჯით სასეირნოდ. შემ
დეგ მათ უერთდებიან სამსახურში მიმავალი ადგილობრივები, რომელ
თაც გზად პარკის გადაკვეთა უწევთ. მათ მოსდევენ ქალაქის სხვა უბნები
დან აქ არსებულ სამუშაოე ბზე მომავალი ადამიან ები. მას შემდეგ, რაც ეს
ადამიან ები გაუჩინარდებიან, პარკის გადაკვეთას სხვადასხვა საქმეებზე
მიმავალი ხალხი იწყებს და ბევრი მათგანი ცოტა ხნით ყოვნდ
 ება. დილის
შუისკენ დედები და ბავშვ ები შემოდიან. ამასობაში მაღაზიებში მოვაჭრე
თა რიცხვიც იმატებს. შუადღემდე დედები და ბავშვ ები ტოვებენ ადგილს,
მაგრამ პარკის პოპულაცია ზრდას განაგრძ ობს ლანჩზ ე გამოსული ადგი
ლობრივი დასაქმებულების და სხვა ადგილებიდან სახელოვნებო კლუბსა
და მიმდებარე რესტორნებში მოსული ადამიან ების ხარჯზე.  შუადღის შემ
დეგ დედები და ბავშვ ები ისევ ბრუნდებიან, მოვაჭრეები და საქმეზე მოსი
არულეები კი, უფრო დიდ ხანს ჩერდებიან და მათ სკოლის ბავშვ ებიც ემა
ტებათ. გვიან შუადღისას დედები ისევ ტოვებენ პარკს, მაგრამ ახლა მას
სამსახურებიდან სახლისკენ მიმავალი ადამიან ები ავსებენ – ჯერ ისინი,
ვინც უბანს ტოვებენ და შემდგ
 ომ ისინი, ვინც ბრუნდებიან. ზოგიერთი მათ
განი ჩერდება. ამის შემდეგ, საღამო ხანს, პარკში უამრავი ახალგაზრდ
 ა
შემოდის: ზოგი პაემანზე; არიან ისეთები, ვინც ახლომახლო სადილობს;
გარშემო მცხოვრებნი და ისეთებიც, რომლებსაც, როგორც ჩანს, აქ დას
ვენებისა და აქტივობის კარგი კომბინაცია ხიბლავს. მთელი დღის განმავ
ლობაში, აქა-იქ გამოჩნდ
 ებიან მოხუცები, უქონლები ან უცნობი მოყიალ
 ე
ები“.
მოკლედ რომ ვთქვათ, რიტენჰაუს სკვერი ხანგრძ ლ
 ივი პერიოდ
 ის
განმავლობაში ხალმხ რავლობას ინარჩუნებს ზუსტად იმ ძირითადი მიზე
ზის გამო, რისთვისაც ცოცხალი ტროტუარ
 ი: მიმდებარე უბნის ფუნქციურ-ფიზიკური, და შესაბამისად, მომხმარებელთა და მათი დღის რეჟიმების
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მრავალფეროვნების გამო.
ფილადელფიის ვაშინგტონ სკვერი – ის, რომელიც პერვერტული
პარკი გახდა, ამ მხრივ დიდ კონტრასტს გვთავაზობს. მის პერიმეტრზ ე
უზარმაზარი საოფ
 ისე შენობები დომინირებს. ვერც პარკის გარშემო და
ვერც მის მიღმა, შიდა ქუჩებზე ვერ შეხვდ
 ებით რიტენჰაუს სკვერის ეკვი
ვალენტურ მრავალფეროვნებას: მომსახურებებს, რესტორნებს, კულტუ
რულ დაწესებულებებს. სამეზობლოს შიდა ქუჩები დაბალი სიმჭიდროვის
საცხოვრებლებს უკავია. შესაბამისად, ბოლო დეკადების განმავლობაში,
ვაშინგტონ სკვერს პოტენციური ადგილობრივი მომხმარებლების ერთფე
როვანი რეზერვი ჰყავდა – ოფისის თანამშრ
 ომლები.
ამ ფაქტიდან რაიმ ე თუ ახდენს ფიზიკურ გავლენას პარკზე? დიახ.
მომხმარებლების ამ ერთფეროვან მასას ერთფეროვანი დღის რეჟიმი
აქვს. ისინი ერთდრ
 ოულად შედიან უბანში, შემდეგ, მთელი დილის გან
მავლობაში, ლანჩამდე და მის შემდეგაც ერთნაირ
 ად არიან ოფისებში
გამომწყვდ
 ეულნი. სამუშაო საათ
 ების შემდეგ, ისინი აქ აღარ არიან. შე
საბამისად, ვაშინგტონ სკვერი დღის უმეტესი ნაწილის და საღამოს გან
მავლობაში, ვაკუუმშია მოქცეული. ეს ადგილი შეავსო ლპობამ, იმან, რაც,
როგორც წესი, ქალაქის ვაკუუმებს ავსებს.
აქ აუცილებელია შევეხოთ გავრც
 ელებულ აზრს ქალაქების შესახებ
– იმ შეხედულებას, რომ დაბალი სტატუსის გამოყენებები ავიწროებს და
დევნის მაღალი სტატუსის გამოყენებებს. სინამდვ ილეში, ასე არ ხდება.
ასეთი რწმენა აჩვენებს, რომ უამრავი ფუჭი ენერგია იხარჯება სიმპტ
 ომებ
თან ბრძოლაში, მაშინ, როცა მიზეზები იგნორირებულია. ბევრი ფულის ან
პატივის მქონე ადამიან ებს ან გამოყენებებს (საკრედიტო საზოგადოებაში
ეს ორი ხშირად ერთად გვხვდება), შეუძლიათ ადვილად შეავ იწროვონ
ნაკლებად მდიდრები ან სტატუსის არმქ ონენი და როგორც წესი, ასეც ხდე
ბა იმ უბნებში, რომლებიც პოპულარობას აღწევენ. პირიქით, იშვიათ
 ად
ხდება. ადამიან ები ან გამოყენებები, რომელთაც ნაკლებ ფულზე, არჩევა
ნის საშუალ
 ებაზე ან აღიარ
 ებაზე მიუწვდ
 ებათ ხელი, გადადიან ქალაქის
დასუსტებულ არეალ
 ებში. ისეთ სამეზობლოებში, სადაც ფართო არჩევა
ნის მქონე ადამიან ები აღარ გვხვდებიან, ან ისეთებში, რომლებიც ფინან
სურად დამოკიდებულნი არიან მხოლოდ ცხელ ფულზე5, ექსპლ
 უატ
 ატო
რულ ფულზე და მაღალპრ
 ოცენტიან საკრედიტო ფულზე. ახალმისულებს
უწევთ თავი გაართვან ისეთ ადგილებს, რომლებმაც ამა თუ იმ მიზეზით,
უფრო ხშირად კი, ერთად აღებული ბევრი მიზეზის გამო, ვერ შეძლეს პო
პულარობის შენარჩუნება. მოსახლეობ ის სიჭარბე, ამორტიზება, კრიმინა
ლი და დეგრადაციის სხვა ფორმები, უბნის პირველადი და უფრო ღრმა,
ეკონომიკური და ფუნქციური პრობლემების ზედაპირული სიმპტ
 ომებია.
5    სწრაფი ბრუნვისთვის და მოკლე ვადაში დიდი მოგებისთვის განკუთვნილი კაპიტალი
(რედ. შენ.).
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პერვერტები, რომლებმაც დეკადების მანძილზე მთლიან ად დაიკ ა
ვა ფილადელფიის ვაშინგტონ სკვერი, ქალაქის ამგვარი ქცევის მიკროს
კოპული მანიფესტაცია იყო. მათ არ მოუკლავთ სიცოცხლით სავსე და
დაფასებული პარკი. მათ არ განუდევნიათ პატივსაცემი მომხმარებლე
ბი. ისინი შევიდნენ მიტოვებულ ადგილას და გამაგრდ
 ნ ენ იქ. როგორც
ვკითხულობთ, არასასურველი მომხმარებლები წარმატებით განდევნეს,
რათა სხვა ვაკუუმებს შეფარებოდნენ, მაგრამ ამ ფაქტმა მაინც არ უზრუნ
ველყო პარკი სასურველი მომხმარებლების საკმარისი მონაცვლ
 ეობ ით.
შორეულ წარსულში ვაშინგტონ სკვერს ჰყავდა მომხმარებლების
საკმარისი პოპულაცია. მაგრამ, მიუხედავად იმისა, რომ ის, ისევ „ისეთივე“
პარკია, მისი გამოყენება და შინაარსი მთლიან ად შეიცვალა შემოგარენის
ცვლილებასთან ერთად. როგორც ყველა სამეზობლო პარკი, ისიც მისი
შემოგარენის ქმნილებაა. და იმისი, თუ როგორ აწარმოებს ეს შემოგარე
ნი განსხვავებული გამოყენებების ურთიერთდახმარებას, ან ვერ ახერხებს
ამას.
არ არის აუცილებელი ოფისებს გამოეწვია ამ პარკის გაუკაცურება.
ნებისმიერი, ერთი, ზედმეტად დომინანტური გამოყენება, რომელიც ლი
მიტირებული და ერთფეროვანი დღის განრიგის მქონე მომხმარებლებს
შესძენდა პარკს, მსგავს შედეგს გამოიწვევდა. იგივე ხდება პარკებში, რო
მელთა შემოგარენში საცხოვრებელი ზედმეტად დომინანტური ფუნქციაა .
ამ შემთხვევაში, ზრდასრულ მომხმარებელთა უდიდესი პოტენციური რე
ზერვი დედებისგან შედგება. არ შეიძლება ქალაქის პარკებს და სათამაშო
მოედნებს მუდმივად იყენებდნ ენ მხოლოდ დედები, ან, თუ გნებავთ, მხო
ლოდ ოფისის თანამშრ
 ომლები.
პარკის გამოყენება დედებს, დღეში, მაქსიმუმ ხუთი საათ
 ის განმავ
ლობაში შეუძლიათ. დაახლოებით ორი საათ
 ი დილით და სამი შუადღი
სას. ისიც მაშინ, როდესაც ისინი სხვადასხვა კლასებს წარმოადგენენ6.
დედების მიერ პარკების გამოყენება არა მარტო შედარებით ხანმოკლეა,
არამედ განსაზღვრ
 ულია საკვების მიღების, სახლის საქმის და ბავშვ ების
ძილის დროით. ასევე მგრძნობიარ
 ეა პარკი ამინდის მიმართაც.  
განზოგადებული სამეზობლო პარკი, რომლის შემოგარენშიც ფუნ
ქციური მონოტონურობა სუფევს ნებისმიერი ფორმით, დღის უმეტესი ნა
წილის განმავლობაში, ვაკუუმს წარმოადგენს და აქ მოჯადოებული წრე
იკვრ
 ება. იმის მიუხედავადაც, თუ ვაკუუმი დაცულია სხვადასხვა ფორმის
ლპობისგან, თავისი პოტენციური მომხმარებლების შეზღუდული რეზერ
ვის გამო, ის ნაკლებად იქცევს ყურადღებას და მოსაწყენი ხდება. ქალა
6    მაგალითად, მუშათა კლასის ოჯახებში უფრო ადრე ვახშმ ობენ, ვიდრე საშუალ
 ო კლასის
ოჯახებში, რადგან ქმრების სამუშაო დღე, თუ ისინი დღის ცვლაში მუშაობ ენ, იწყება და მთავ
რდება უფრო ადრე. შესაბამისად, ჩემს სახლთ
 ან ახლოს მდებარე სათამაშო მოედანს, მუშა
თა კლასის დედები ოთხ საათ
 ამდე ტოვებენ, საშუალ
 ო კლასის დედები კი, მოედანზე უფრო
მოგვიან ებით მოდიან და მას ხუთ საათ
 ამდე ტოვებენ (ავტ. შენ.).
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ქებში სიცოცხლე და მრავალფეროვნება უფრო მეტ სიცოცხლეს იზიდავს.
მოწყენილობა და მონოტონურობა კი, სიცოცხლეს განდევნის. და ამ პრინ
ციპის მიხედვით განისაზღვრ
 ება არა მარტო ქალაქების სოციალ
 ური, არა
მედ ეკონომიკური ქცევაც.
თუმცა, არსებობს ერთი მნიშვნ ელოვანი გამონაკლისი იმ წესიდან,
რომ დღის განმავლობაში, სამეზობლო პარკის გასაცოცხლებლად, სა
ჭიროა მომხმარებლების დიდი ფუნქციური ნარევი. ქალაქებში არსებობს
ერთი ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია ისიამ ოვნოს პარკებით და დარჩეს იქ
დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ამასთან ერთად, არ მოიზ იდოს სხვა
ტიპის მომხმარებლები. ესენი არიან ტოტალური დასვენების მქონე ადა
მიან ები,რომელთაც ტვირთად არ აწევთ სახლის პასუხისმგ
 ებლობები
ფილადელფიაშ ი ესენი არიან პენის მესამე პარკის, ფრანკლინ სკვერის –
სკიდ როუ პარკის7 სტუმრები.
არსებობს დიდი ზიზღი სკიდ როუ პარკების მიმართ, რაც ბუნებრივია,
რადგან კაცობრიობ ის ამ დონეზე დაცემა ძნელი ასატანია. ჩვეულებრივ,
ისინი,  თითქმის ყოველთვის, გაიგ
 ივებულია კრიმინალურ პარკებთან, მი
უხედავად იმისა, რომ ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდება. რა თქმა
უნდა, დროის განმავლობაში, შეიძლება ერთი მეორ
 ედ გადაიქცეს, რო
გორც ეს ფრანკლინ სკვერის შემთხვევაში მოხდა. თავიდან იგი საცხოვრე
ბელი უბნის პარკი იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც სამეზობლომ და თავად
პარკმა არჩევანის მქონე ადამიან ების ყურადღება დაკარგა, სკიდ როუ
პარკად გადაიქცა.
კარგ სკიდ როუ პარკს, როგორიც ფრანკლინ სკვერია, აქვს რაღაც,
რაც აღწერას იმსახურებს. მოთხოვნა და მიწოდება ერთდრ
 ოულად შეეყა
რა ერთმანეთს. და ეს შემთხვევა აშკარად დაფასებულია მათ მიერ, ვინც
თავისით ან გარემოებების გამო გაღატაკდა. თუ ამინდიც ხელს უწყობს,
ფრანკლინ სკვერში, მთელი დღის განმავლობაში, ღია ცის ქვეშ მიღება
მიმდინარეობს. ცენტრშ ი მერხები სავსეა, მათ გარშემო ფეხზე მდგომი,
მოსაუბრე, აქეთ-იქით მოსიარ
 ულე ადამიან ები ირევიან. მოსაუბრე ადა
მიან ების ჯგუფები იქმნ ება და მალევე იშლება. სტუმრები ერთმანეთს და
უცხოებს პატივისცემით ეპყრობიან. თითქმის შეუმჩნ ევლად, როგორც საა
თის ისარი, ეს არეულ-დ
 არეული მიღება პარკის ცენტრშ ი, მრგვალი აუზის
გარშემო ინაცვლებს. და მართლაც, ის საათ
 ის ისარია, რადგან მზის მოძ
რაობ ას მიჰყვ ება, რათა სითბოში დარჩეს. როცა მზე ჩადის, საათ
 ი ჩერდე
ბა – მიღება დამთავრებულია შემდეგ დღემდე8.
ყველა ქალაქს არ აქვს კარგად განვითარებული სკიდ როუ პარკი.
7   პარკი, სადაც იკრიბებიან ღარიბი, უსახლკარო ადამიანები (რედ.შენ.).
8   ეს არ არის ის ადგილი, სადაც დილით ბოთლებს ჩახუტებულ მთვრალ ხალხს ნახავ. ისინი
უფრო დამოუკიდებლობის ხეივანში იკრიბებიან, ახალ, უკაცურ ვაკუუმში, სადაც ვერცერთ
აქამდე ცნობილ საზოგადოების ჯგუფს ვერ ნახავთ, უსახლკარო ღატაკებსაც კი (ავტ.შენ.).
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მაგალითად, ნიუ-იორკს, იმის მიუხედავად, რომ მას აქვს პარკების ბევრი
ფრაგმენტი და სათამაშო მოედნები, რომლებსაც, ძირითადად, უსახლ
კაროები იყენებენ; აგრეთვე ავბედითი სარა-დელანო-რუზველტ პარკი,
რომელშიც უამრავი უსახლკ არო იყრის თავს; ლოს-ანჯელესის საქმიან ი
ცენტრის მთავარი პარკი – პერშინგ სკვერი, შესაძლოა ამერიკის უდიდესი
სკიდ როუ პარკი იყოს. ფრანკლინ სკვერთან შედარებით, მისი პოპულა
ცია განუზომლად დიდია. ამ ფაქტს, მის შემოგარენზეც შეუძლია საინტერე
სო დასკვნ ები გაგვაკეთებინოს. ლოს-ანჯელესის ცენტრალური ფუნქციები
იმდენად გაფანტული და დეცენტრალიზებულია, რომ მისი საქმიან ი ცენტ
რის ერთადერთი ელემენტი, რასაც მეტროპოლიური მასშტ
 აბი და ინტენ
სივობა გააჩნია, უსახლკ არო ადამიან ია. პერშინგ სკვერი უფრო ფორუმია,
ვიდრე მიღება – ფორუმი, რომელიც სადისკუსიო პანელებისგან შედგება,
რომელთაგან თითოეულს თავისი მომხსენებელი ან მოდერატორი ჰყავს.
საუბრები მიმდინარეობს პარკის მთელ ტერიტორიაზ ე, სადაც სკამები და
კედლებია, კუთხეებში კი – კრეშენდოს აღწევს. ზოგიერთ სკამს საღებავით
აწერია: „მხოლოდ ქალებისთვის“ და ეს დახვეწილი დეტალი ყოველთვის
მეთვალყურეობ ის ქვეშ არის. ლოს-ანჯელესს გაუმართლა, რომ მისი დეგ
რადირებული ცენტრის ვაკუუმი, ავაზაკების ნაცვლ
 ად, ზრდილობიანმა
უსახლკ არო ღატაკებმა დაიკ ავეს.
მაგრამ, ზრდილობიან ი უსახლკ აროები ვერ გადაარჩენენ ჩვენი ქა
ლაქების ყველა არაპოპულარულ პარკს. განზოგადებული სამეზობლო
პარკი, რომელიც არ არის მოცლილ ღატაკთა თავშესაფარი, შეიძლება
თავისთავად და ბუნებრივად გაცოცხლდ
 ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
ის აქტიური და მრავალფეროვანი ადგილის უშუალ
 ო სიახლოვეში მდება
რეობს. ქალაქის ცენტრშ ი მას სავაჭროდ გამოსული ხალხი, ვიზიტორები,
მოსეირნეები და ცენტრშ ი დასაქმებულები მოიხმარენ. არაცენტრალური
მდებარეობ ის პირობებში, ის მაინც აქტიური შემოგარენის ახლოს უნდა
განთავსდეს – იქ, სადაც სამუშაო ადგილებია,  კულტურული, კომერციული
და საცხოვრებელი ფუნქციებია თავმოყრილი, იქ, სადაც ის მაქსიმალური
მრავალფეროვნებაა, რაც ქალაქს შეუძლია შემოგვთ
 ავაზოს. სამეზობლო
პარკების დაგეგმარების მთავარი პრობლემა, მრავალფეროვნებით სავსე
სამეზობლოების განვითარება-ხელშეწყობის პრობლემამდე დაიყვანება
– ისეთი სამეზობლოებისა, რომელთაც შეეძლებათ პარკების გამოყენება
და შენარჩუნება.
თუმცა, ქალაქის ბევრ უბანს უკვე აქვს ასეთი იგნორირებული, სი
ცოცხლით სავსე ცენტრი, რომელთა სიახლოვეშიც ზედგამოჭრილი იქნე
ბოდა სამეზობლო პარკის ან საჯარო სკვერის არსებობა. ასეთი ადგილე
ბის აღმოჩენა ადვილია. ეს ის ადგილებია, სადაც სარეკლამო ფურცლ
 ების
დამრიგებელი ადამიან ები არჩევენ მუშაობ ას (რა თქმა უნდა, თუ პოლიცია
არ უშლით ხელს).
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მაგრამ, უაზრობაა პარკების ხალხმრ
 ავალ ადგილებში გაშენება, თუ
ამ პროცესში ხალხის თავშეყრის „მიზეზები“ განადგურდება და მათ პარკე
ბი ჩაან აცვლ
 ებს. ეს ერთ-ერთი მთავარი შეცდომაა, რასაც საცხოვრებელი
პროექტებისა თუ საზოგადოებრივი და კულტურის ცენტრების პროექტირე
ბისას უშვებენ. სამეზობლო პარკებს არ შეუძლია უხვი ქალაქური მრავალ
ფეროვნების ჩანაცვლ
 ება. წარმატებული პარკები არასოდეს გვევლინება
მათი შემოგარენის რთული ფუნქციონ ირების ბარიერებად ან შემაფერხებ
ლებად, პირიქით,   გარშემო არსებული სხვადასხვა ფუნქციების შემაკავ
შირებელ სასიამოვნო საშუალ
 ებებად იქცევა, თავიანთი არსებობით სა
ერთო მრავალფეროვნებას კიდევ ერთ ელემენტს სძენს და  შემოგარენს
ღირებულებას ჰმატებს, როგორც ამას რიტენჰაუს სკვერი ან სხვა კარგი
პარკი აკეთებს.
პარკებს ვერც მოატყუებ და ვერც რაიმ ეს აიძულებ. „არტისტების კონ
ცეფციებსა“ და დამაჯერებელ რენდერებს შეუძლიათ სიცოცხლის სურა
თების ჩასმა სამეზობლო პარკების  და ხეივნების პროექტებში; ვერბალურ
რაციონ ალიზაციას შეუძლია წარმოგვიდგინოს მათი ბედნიერი მომხმა
რებლები, მაგრამ, სინამდვ ილეში, მხოლოდ მრავალფეროვან შემოგა
რენს შესწევს ძალა შესძინოს მათ ბუნებრივი, გრძელვადიანი სიცოცხლე
და გამოყენება. ზედაპირული არქიტექტურული სხვადასხვაობ ა შეიძლება
გამოიყ ურებოდეს, როგორც მრავალფეროვნება, მაგრამ, მხოლოდ რე
ალური ეკონომიკური და სოციალ
 ური მრავალფეროვნების მქონე შიგ
თავსს ძალუძს სიცოცხლე შთაბეროს პარკს.
კარგი მდებარეობ ა თუ ექნება, ჩვეულებრივ სამეზობლო პარკს შე
უძლია ბევრი დადებითი თვისება გამოავლინოს, მაგრამ, ასევე, შეუძლია
გაფლანგოს ეს თვისებები. ნათელია, რომ ადგილი, რომელიც ციხის ეზო
სავით გამოიყ ურება, ვერც მომხმარებლებს მოიზ იდავს და ვერც გარემოზე
იმოქმედებს ისე, როგორც ამას ოაზისის მაგვარი ადგილი იზამდა. მაგრამ,
ასევე, არსებობს მრავალი სახის ოაზისი და ზოგიერთის წარმატების მიზე
ზი, არც ისე ნათელია.
გამორჩეულად წარმატებულ პარკებს იშვიათ
 ად ეჯიბრება სხვა ღია
სივრც
 ეები. ეს გასაგებიცაა, რადგან ქალაქებში, ადამიან ები, რომლებსაც
თავისი ინტერესები და საზრუნავი აქვთ, ვერ გააც
 ოცხლებენ ლოკალური,
განზოგადებული პარკების განუსაზღვრ
 ელ რაოდ
 ენობას. ქალაქელებს,
პარკების გამოყენებისათვის, თავიანთი მთავარი საქმიან ობასავით უნდა
მიეძღვნ ათ თავი (როგორც ამას უსახლკ აროები აკეთებენ), იმისათვის
რომ გამართლებული ყოფილიყო ხეივნების, სასეირნო გზების, სათამაშო
მოედნების, პარკებისა და გაურკვეველი ტერიტორიების ის ურიცხვი რაო
დენობა, რაც ტიპურ სხივფენილ ქალაქ-ბ აღნარის პროექტებში გვხვდება
და რაც ურბანული რეკონსტრუქციების დროს, მაღალი პროცენტულობით
ღია სივრც
 ის დატოვების მკაცრი მოთხოვნებითაა განსაზღვრ
 ული.
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ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავინახოთ, რომ შედარებით დიდი რაოდ
 ენო
ბის განზოგადებული პარკების მქონე ქალაქის უბნებში, მაგალითად, ნი
უ-იორკის მორნინგსაიდ-ჰ ეითსში ან ჰარლემში, პარკებისადმი იშვიათ
 ად
ვლინდება ადგილობრივი თემის დიდი ინტერესი და სიყვარული. ეს გა
ნასხვავებს მათ ბოსტონის ნორს-ენდის მაცხოვრებლებისგან, რომელთაც
თავიანთი პატარა პარკის, პრადოს მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი
აქვთ, ან გრინვიჩ-ვ ილიჯის მაცხოვრებლებისგან, რომლებსაც ვაშინგ
ტონ სკვერის მიმართ დიდი სიყვარული ამოძრავებთ, ან კიდევ რიტენჰაუს
სკვერის უბნის ხალხისგან, რომლებიც ასევე ძალიან ზრუნავენ თავიანთ
პარკზე. დაფასებული სამეზობლო პარკები, რაღაც ტიპის იშვიათ
 ურობის
ფასეულობას ფლობენ.
როგორც ჩანს, სამეზობლო პარკის უნარს, სტიმულირება გაუწიოს
ინტენსიურ გამოყენებას, ან პირიქით, აპათიას, არაფერი აქვს საერთო მის
შემოგარენში მცხოვრებთა შემოსავალთან და საქმიან ობასთან. ამ დასკვ
ნის გაკეთების საშუალ
 ებას იძლევა ნიუ-იორკის ვაშინგტონ სკვერი, რომე
ლიც ერთნაირ
 ად უყვართ განსხვავებული შემოსავლისა და საქმიან ობის
მქონე, სხვადასხვა კულტურული ჯგუფის ადამიან ებს. ამა თუ იმ პარკთან
სხვადასხვა შემოსავლის მქონე კლასების დამოკიდებულებას შეიძლება
დროის პერსპექტივშიც დავაკვირდეთ, პოზიტიურად ან ნეგატიურად. წლე
ბის განმავლობაში ბოსტონის ნორს-ენდის მოსახლეობ ის ეკონომიკური
მდგომარეობ ა საგრძ ნ ობლად გამოსწორდა. სიღარიბის დროსაც და კე
თილდღეობ ის ხანაშიც, პრადო პარკი სამეზობლოს გული იყო. ჰარლემი,
ნიუ-იორკში, საწინააღმდ
 ეგო მაგალითს გვთავაზობს. წლების განმავლო
ბაში, ის მოდური, ზედა საშუალ
 ო კლასის საცხოვრებელი უბნიდან, ქვედა
საშუალ
 ო კლასის უბნად გადაიქცა, სადაც ღარიბებმა და დისკრიმინირე
ბულებმა მოიყ არეს თავი. ამ დროის განმავლობაში, ვაშინგტონ სკვერთან
შედარებით პარკებით მდიდარ ჰარლემს არ ახსოვს პერიოდი, როდესაც
მისი რომელიმე პარკი სამეზობლო თემის ცხოვრებისა და იდენტობის
განმს აზღვრ
 ელი ყოფილიყოს. ანალოგიური დაკვირვება შეიძლება გა
კეთდეს მორნინგსაიდ-ჰ ეითსზე და იგივე ხდება ახალი საცხოვრებელი
კომპლ
 ექსების ტერიტორიებზე, მათზეც, რომლებიც „სიფრთხილითაა
დაპროექტებული“.
ვფიქრობ, სამეზობლოს ან უბნის ეს უუნარობა, და აქ სიმბოლიზმს
დიდი მნიშვნ ელობა აქვს, ემოციურად დაუკავშირდეს პარკს, გამოწვეუ
ლია უარყოფითი ფაქტორების კომბინაციით: პირველ რიგში, პოტენცი
ურად კანდიდატი პარკები დაუძლურებულია მათ უშუალ
 ო შემოგარენში
არსებული არასაკმარისი მრავალფეროვნების და შესაბამისი მოწყენი
ლობის გამო. და მეორ
 ე: არსებული მრავალფეროვნება და ცხოველმყ ო
ფელობა გაფანტულია ბევრ, ერთი და იმავე დანიშნულების მქონე პარკს
შორის.
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ცხადია, პროექტირების განსაზღვრ
 ულ ხარისხს ასევე შეუძლია გან
სხვავება მოგვც
 ეს. რამდენადაც, თუ განზოგადებული სამეზობლო პარკის
მიზანია, მოიზ იდოს რაც შეიძლება მეტი სხვადასხვა ტიპის ადამიან ი, სხვა
დასხვა დროის განრიგებით, ინტერესებითა და მიზნებით, ცხადია, პარ
კის დიზაინ ი ხელს უნდა უწყობდეს გამოყენებების ამგვარ განზოგადებას.
პარკებს, რომლებიც ინტენსიურად გამოიყ ენება, როგორც განზოგადებუ
ლი საჯარო ეზოები, ახასიათ
 ებს ოთხი დიზაინ ის ელემენტი, რომელთაც
დავარქმევდი ჩახლართულობას (intricacy), ცენტრულობას (centering), მზეს
და შემოზღუდულობას.
ჩახლართულობა დაკავშირებულია იმ მიზეზთა მრავალგვარობას
თან, რისთვისაც ადამიან ები სამეზობლო პარკებში მოდიან. ერთი და
იგივე ადამიან იც კი, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიზეზით მოდის: ხან
დახან დასასვენებლად, ხან სათამაშოდ ან თამაშის საყურებლად, ხან
წასაკითხად ან სამუშაოდ, ხანაც თავის გამოსაჩენად, სიყვარულის საძებ
ნელად ან პაემანზე; ზოგჯერ მყუდრო ადგილიდან ქალაქის აურზაურის
საყურებლად, შეიძლება ნაცნობობის გასაბმელად ან ბუნებასთან დასა
ახლოვებლადაც; ხანდახან ბავშვ ის გასასეირნებლად ან უბრალოდ, იმის
სანახავად, თუ რას შესთავაზებს პარკი, და თითქმის ყოველთვის, სხვა
ადამიან ების ცქერით გასართობად.  
თუკი პარკში ყველაფერი ერთბაშად ჩანს, როგორც კარგ პლაკატზე,
და თუ იქ ყველა ადგილი ყველა სხვა ადგილს ჰგავს, იგი ნაკლებ სტიმუ
ლაციას გვთავაზობს განსხვავებული გამოყენებებისთვის და ხასიათ
 ების
თვის. ამ შემთხვევაში, იგი არც განმეორ
 ებით დაბრუნების მიზეზს გვაძ
ლევს.
ჭკვიან ი და უნარიან ი ქალი, რომელიც რიტენჰაუს სკვერთან ცხოვ
რობს, აღნიშნავს: „მე მას ვიყენებ თითქმის ყოველ დღე, 15 წლის გან
მავლობაში, მიუხედავად ამისა, როცა წინა საღამოს ვცადე მისი გეგმის
აღდგ
 ენა და მეხსიერებაში დახატვა, ეს ვერ შევძელი – ძალიან რთული
აღმოჩნდ
 ა ჩემთვის“. იგივე ფენომენს ჰქონდა ადგილი ნიუ-იორკის ვა
შინგტონ სკვერის შემთხვევაშიც, ადგილობრივი თემის მიერ, პარკში მა
გისტრალის გაყვანის საწინააღმდ
 ეგოდ წარმოებული ბრძოლის დროს.
შეხვედრებზე, სტრატეგიის შემუშავებისას, აქტივისტები, აზრების საილ
 უს
ტრაციოდ, ხშირად ცდილობდნენ პარკის უხეში გეგმის შექმნ ას, მაგრამ ეს
ძალიან რთული აღმოჩნდ
 ა.
თუმცა, გეგმაში ეს პარკები არც ისე კომპლ
 ექსურია. მათი ჩახლარ
თულობა, ძირითადად, ვიზუალ
 ურ დონეზე აღიქმება. ესაა განსხვავებები
მიწის დონეებს, ხეების დაჯგუფებებს, სხვადასხვა, მნიშვნ ელოვან წერტი
ლებში მიმავალ ღიობ ებს შორის – მოკლედ, სხვადასხვაობ ის დახვეწილი
გამოვლინებებით.
წარმატებული, მცირე სკვერებიც კი, ხშირად ფლობს საზრიან ვარია
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ციებს სხვადასხვა სცენებზე, რომლებსაც თავიანთ მომხმარებლებს სთავა
ზობს. როკფელერ ცენტრი ამას ახერხებს დრამის შექმნ ით, რომელიც დო
ნეებს შორის ოთხი სხვაობ ით მიიღ
 ება. სან-ფ
 რანცისკოს ცენტრშ ი, უნიონ
სკვერის გეგმა ძალიან მოსაწყენად გამოიყ ურება ქაღალდზე ან მაღალი
შენობიდან, მაგრამ მიწის დონეზე იმდენ ცვლილებას აერთიან ებს, რომ
საკმაოდ მრავალფეროვნად გვეჩვენება (ეს ზუსტად ისეთივე ტრანსფორ
მაციაა , რასაც უფრო დიდ მასშტ
 აბზე, სან-ფ
 რანცისკოს რეგულარული, ბა
დისებური ქუჩათა ქსელი განიცდის, როდესაც მის მთაგორიან რელიეფს
მიუყვება). ქაღალდზ ე, სკვერებისა და პარკების გეგმები მომხიბლავად
გამოიყ ურება. ხშირად, ისინი გაჯერებულია აშკარა განსხვავებებით, რომ
ლებიც თითქმის არაფერს ნიშნავს, რადგან ისინი თვალის დონეზე დაბლა
გვხვდება ან იმდენად ხშირად მეორდება, რომ თვალი მათ ვეღარ აღიქ
ვამს.  
ალბათ, ჩახლართულობაში ყველაზე მნიშვნ ელოვანი ელემენტი
ცენტრულობაა. როგორც წესი, კარგი პატარა პარკები თავის თავში მოი
ცავს ადგილს, რომელიც, ჩვეულებრივ, ცენტრად მიიჩნევა. ეს შეიძლება
იყოს მთავარი გზაჯვარედინი და პაუზის ადგილი, კულმინაციური წერტი
ლი. ზოგი პატარა პარკი ან სკვერი მთლიან ად ცენტრებია, და ჩახლართუ
ლობას იძენს თავიანთ პერიფერიებში არსებული მცირედი განსხვავებე
ბით.
 	
ყველანაირ
 ი სირთულის მიუხედავად, ადამიან ები ცდილობენ შეუქმ
ნან პარკებს  ცენტრები და კულმინაციის წერტილები. ზოგჯერ ეს შეუძლე
ბელია. წაგრძ ელებული პარკები, როგორიცაა ღრმად წარუმატებელი სა
რა-დელანო-რუზველტ პარკი ნიუ-იორკში და ბევრი მდინარისპირა პარკი,
ხშირად ისეა დაპროექტებული, თითქოს შპალერის საბეჭდი შტამპიდან
იყოს გამოსული. სარა-დელანო-რუზველტ პარკში, ერთნაირ
 ი ინტერვა
ლებით, ჩასმულია ოთხი იდენტური აგურის „დასასვენებელი“ პავილიონ ი.
რა შეუძლიათ პარკის მომხმარებლებს? რაც უფრო მეტად მიმოდიან ერ
თი ადგილიდან მეორ
 ისკენ, მით უფრო ერთ ადგილას რჩებიან. ეს ყველა
ფერი მექანიკურ სარბენ ბილიკზე დამღლ
 ელ მსვლელობას წააგ
 ავს. ეს
ასევე ძალიან გავრც
 ელებული შეცდომაა საცხოვრებელ პროექტებში და
იქ, ამის თავიდან არიდება თითქმის შეუძლებელია, რადგან პროექტების
უმეტესობა დაშტამპულია დაშტამპული ფუნქციებისთვის.
ადამიან ები ხშირად გამომგონებლობით გამოირჩევიან პარკების
ცენტრების გამოყენებისას. ნიუ-იორკის ვაშინგტონ სკვერის შადრევნის
აუზს საზრიან ად და მრავალფეროვნად იყენებენ. ადრე, უხსოვარ დროში,
აუზის ცენტრშ ი მოთავსებული იყო ორნამენტირებული ლითონის ფიგურა
შადრევნით. დღეს მხოლოდ ბეტონის მრგვალი აუზია დარჩენილი, რომე
ლიც წლის უმეტეს დროს ამომშრ
 ალია. რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის
სიმაღლის აუზის ქვის კიდეს გარს ოთხი საფეხური აკრავს. ფაქტობრივად,  
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ეს არის მრგვალი არენა, წრიული თეატრი, და ზუსტად ასე იყენებენ მას. ამ
პროცესში, სრული დაბნეულობა სუფევს, იმის გასარკვევად თუ ვინ არის
მაყურებელი და ვინ მსახიობ ი. სინამდვ ილეში, ყველა მაყურებელიცაა და
მსახიობ იც, თუმცა ზოგი უფრო მეტად: გიტარის დამკვრ
 ელები, მომღერ
ლები, დართის მოთამაშე ბავშვები, ექსპრ
 ომტად მოცეკვავეები, მზეზე გა
რუჯვის მოსურნენი, მოსაუბრეები, ფოტოგრაფები, ტურისტები, და მათში
შერეული კითხვის მოყვარულები, რომლებიც აქ არჩევანის არარსებობის
გამო არ მოსულან, რადგან აღმოსავლეთით, წყნარი სკამები ნახევრად
გაუკაცურებულია.
ქალაქის მესვეურნი რეგულარულად იგონებენ გაუმჯობესების გეგ
მებს, რომელთა მიხედვით, ეს ცენტრი ბალახითა და ყვავილებით უნდა
დაიფ
 აროს და შემოიღ
 ობოს. ამის აღსაწერად კი, უცვლ
 ელად იყენებენ
შემდეგ ფრაზას: „ტერიტორიისთვის პარკის ფუნქციის აღდგ
 ენა“.
ეს პარკის ფუნქციის განსხვავებული ფორმაა, ლეგიტიმური სხვა ად
გილებში, მაგრამ სამეზობლო პარკებისთვის, ადამიან ებისთვის მოწყობი
ლი სცენისმაგვარი ცენტრები საუკეთესოა.
მზე, რა თქმა უნდა, ზაფხულში დაჩრდ
 ილული პარკების მნიშვნ ელო
ვანი ატრიბუტია. პარკის სამხრეთით მდებარე მაღალ შენობას, რომელიც
პარკს მზეს მოუჭრის, შეუძლია მისი დიდი ნაწილი მოკლას. რიტენჰაუს
სკვერს, ყველა ღირსებასთან ერთად, ამგვარი უბედობაც ახასიათ
 ებს. მა
გალითად, ოქტომბრ
 ის კარგ შუადღისას, პარკის თითქმის მესამედი ცა
რიელია. მისი მოპირდაპირე, საერთო საცხოვრებლის დიდი ჩრდილი,
პარკის ნაწილიდან ადამიან ების განდევნის დიდი შემოქმედია.
მიუხედავად იმისა, რომ შენობებმა არ უნდა დაჩრდ
 ილოს პარკი, თუ
მიზნად ვისახავთ სრული გამოყენების წახალისებას, მის გარშემო შენობე
ბის არსებობა მნიშვნ ელოვანია. ისინი მას შემოსაზღვრ
 ავს, განსაზღვრ
 ულ
ფორმას ქმნის სივრც
 ისგან, ისე, რომ ქალაქის სცენაზე ჩნდება მნიშვნ ე
ლოვანი მოვლენა, დადებითი მახასიათ
 ებელი და არა უპასუხისმგ
 ებლო
ნარჩენი. ადამიან ები გაურბიან შენობების გარშემო არსებულ, განუსაზღ
ვრელი სივრც
 ის ნარჩენებს. მეტიც, ასეთებთან შეხვედრისას, ისინი ქუჩას
კვეთენ. ამ ფენომენზე დაკვირვება შეიძლება ყველგან, სადაც, მაგალი
თად, საცხოვრებელი პროექტი აქტიურ ქუჩაზე გამოდის. რიჩარდ ნელ
სონი, უძრავი ქონების ანალიტიკოსი ჩიკაგოდან, რომელიც ქალაქებში
ადამიან ების ქცევაზე დაკვირვებას ეკონომიკური ღირებულებების დად
გენის საშუალ
 ებად მიიჩნევს, იტყობინება: „სექტემბრის თბილ შუადღეს,
პიცბურგის ცენტრშ ი, მელონ სკვერი, უთვალავ მომხმარებელს ითვლ
 იდა.
მაგრამ დღის იმავე მონაკვეთში, ორი საათ
 ის განმავლობაში, მხოლოდ
სამი ადამიან ი იყო, ასეთივე მდგომარეობ ა იყო ქალაქის საქმიან ნაწილში
მდებარე, გეითვეი ცენტრის პარკში: ერთი მოხუცი ქალბატონი, რომელიც
ქსოვდა; ერთი უსაქმური და ერთი მძინარე, სახეზეგაზეთაფარებული ამო
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უცნობი პერსონაჟი“.
გეითვეი ცენტრი,  სხივფენილი ქალაქის ტიპის საოფ
 ისე და სასტუმ
რო კომპლ
 ექსია ცარიელ ტერიტორიაზ ე აქა-იქ ჩასმული შენობებით. მას
აკლია მელონ სკვერის შემოგარენის მრავალფეროვნება, მაგრამ არც
ისეთი ერთფეროვანია, რომ კარგ შუადღისას მხოლოდ ოთხი ადამიან ი
მიეზიდა (ნელსონის ჩათვლ
 ით). ქალაქის პარკების მომხმარებლები არ
ეძებენ შენობების „ჩასმის“ ადგილს; ისინი ადგილს ეძებენ საკუთარი თა
ვისთვის. მათთვის პარკები წინა პლანია და შენობები ფონი, ვიდრე პირი
ქით.
ქალაქები სავსეა განზოგადებული პარკებით, რომელთა არსებობის
გამართლება ძნელია, იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება მათი შემოგარენი
უბნები წარმატებულად სიცოცხლისუნარიან ი იყოს.   ეს იმიტომ, რომ ზო
გიერთი პარკი საფუძვლ
 იან ად შეუთავსებელია ისეთი საჯარო ეზოს ფუნ
ქციასთან, რომელსაც მე განვიხილავდი, იქნება ეს ადგილმდ
 ებარეობ ით,
ზომით თუ ფორმით. მათ ასევე არ შეუძლიათ გადაიქცნ ენ ძირითად მეტ
როპოლიურ პარკებად, რადგან ამისთვის არა აქვთ სათანადო ზომა ან
აკლიათ თანმდ
 ევი სცენების მრავალფეროვნება. როგორ უნდა მოვექცეთ
მათ?
ზოგიერთ მათგანს, თუ საკმარისად პატარა იქნება, შეუძლია სხვა საქ
მე აკეთოს კარგად: უბრალოდ ასიამ ოვნოს თვალს. სან-ფ
 რანცისკო წარ
მატებულია ამაში. გზების გადაკვეთაზე დარჩენილი პაწაწინა სამკუთხედი
ადგილი, რომელსაც უმეტეს ქალაქში ასფალტით გადაფარავდნ ენ ან ბა
რიერით გამოყოფდნ ენ, რამდენიმე სკამს დადგამდნ ენ და შემდგ
 ომ, იგი
მტვრიან გაურკვევლობად გადაიქცეოდ
 ა, სან-ფ
 რანცისკოში შემოღობი
ლი მინიატ
 ურული  სამყაროა – წყლისა და ეგზოტიკური ტყის ღრმა და გრი
ლი სამყარო, დასახლებული ფრინველებით, რომლებიც მან მოიზ იდა.
შიგნით შესვლ
 ა შეუძლებელია. არც გჭირდება ეს, რადგან თვალებს შეჰ
ყავხარ ამ სამყაროს ისეთ სიღრმ ეში, სადაც ფეხები ვერასოდეს შეგიყვან
და. თუმცა სან-ფრანცისკო ხალხმრ
 ავალი ქალაქია, იგი ტოვებს საკმაოდ
გამწვანებული და ბეტონისგან გადაუღლელი ადგილის შთაბეჭდილებას.
ასეთი შთაბეჭდილების შესაქმნ ელად მცირე ტერიტორიაა გამოყენებული.
ეფექტი,  ძირითადად, მიიღ
 ება მცირე მონაკვეთების ინტენსიური კულტი
ვირებით. ის კიდევ უფრო ძლიერდება იმის გამო, რომ სან-ფ
 რანცისკოს
სიმწვანის დიდი ნაწილი ვერტიკალურია: ფანჯრის საყვავილეები, ხეები,
ვაზები, მიწის სქელი ფენით დაფარული „გამოუსადეგარი“ ფერდობების
პატარა ნაგლეჯები.
გრამერსი პარკი, ნიუ-იორკში, თვალისთვის სიამ ოვნების მინიჭებით
უხერხულ სიტუაც
 იას ანეიტრალებს. ეს პარკი, საზოგადოებრივ ადგილას
არსებული, შემოღობილი კერძო ეზოა. ნაკვეთი, მის გარშემო არსებულ,
საერთო საცხოვრებელ სახლებს ეკუთვნ ის. შიგნით შესვლ
 ა მხოლოდ გა
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საღებითაა შესაძლებელი. რამდენადაც დაჯილდოებულია შესანიშნავი
ხეებით, კარგი მომვლ
 ელებითა და გლამურული ატმოსფეროთი, ის წარ
მატებით თამაშობს გამვლ
 ელთა თვალისთვის სიამ ოვნების მიმნიჭებელი
ადგილის როლს. საზოგადოებრივი აზრის თანახმად, სწორედ ესაა მისი
გამართლება.
მაგრამ, პარკები, რომელთა დანიშნულება მხოლოდ თვალისთვის
სიამ ოვნების მინიჭებაა და სხვა გამოყენებებს არ ითავსებს, თავისთავად,
მდებარეობს იქ, სადაც მათ თვალი დაინ ახავს. საუკეთესო შემთხვევაში,
ისინი მცირე ზომისაა, რადგან თავიანთი დანიშნულების შესრულება უნდა
მოახ ერხოს ლამაზად და ინტენსიურად, და არა ზერელედ და დაუდევ
რად.
ყველაზე უარესი, პრობლემური პარკები განლაგებულია ზუსტად იქ,
სადაც ადამიან ები არ დადიან და სავარაუდოდ, არც ივლიან. ასეთი სა
ქალაქო პარკი, დაზარალებული თავისი ტერიტორიის სიდიდით (ამ შემ
თხვევაში ეს დაზარალებაა), ფიგურატიულად იგივე მდგომარეობ აშია,
როგორშიც ეკონომიკურად არამომგებიან ადგილას განთავსებული დიდი
მაღაზია. თუ ასეთი მაღაზიის გადარჩენა და გამართლება შესაძლებელია,
ეს მოხდება მხოლოდ, ვაჭრების ენაზე რომ ვთქვათ, „მოთხოვნადი საქონ
ლის“ მაღალი კონცენტრაციის და არა „იმპულსური გაყიდვების“ ხარჯზე.
თუ მოთხოვნადი საქონელი  საკმარის კლიენტებს მოიყვანს, იმპულსურმა
გაყიდვებმაც შეიძლება განსაზღვრ
 ული დამატებითი შემოსავალი მოიტ
 ა
ნოს.
რა არის მოთხოვნადი საქონელი პარკის პერსპექტივიდან?
რამდენიმე ასეთ პრობლემურ პარკზე დაკვირვებით, ჩვენ შეგვიძლია
მივიღოთ გარკვეული მინიშნებები. ჯეფერსონ პარკი, ისთ-ჰ არლემში, კარ
გი მაგალითია. ის რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. მათგან ყველაზე მთა
ვარი გამიზნულია ზოგადი სამეზობლო გამოყენებისთვის – სავაჭრო ლექ
სიკონიდან, იმპულსური გაყიდვების ეკვივალენტს წარმოადგენს. მაგრამ,
ყველა მისი თავისებურება ხელს უშლის ამ დანიშნულების შესრულებაში.
ის ადგილობრივი თემისგან მოშორებით, კიდეზე მდებარეობს და ცალი
მხრიდან მდინარითაა შემოსაზღვრ
 ული. პარკი კიდევ უფრო იზოლირე
ბულია განიერი და გადატვირთული ქუჩით. მისი შიდა გეგმარება, ძირი
თადად, გულისხმობს გრძელ, იზოლირებულ საფეხმავლო მარშრ
 უტებს,
ცენტრების გარეშე. უცხო თვალისთვის ის უცნაურად გაუკაცურებულად
გამოიყ ურება; ადგილობრივებისთვის ის სამეზობლო კონფლიქტების,
ძალადობისა და შიშის ადგილია. 1958 წელს, მოზარდების მიერ პარკის
ვიზიტორის სასტიკი მკვლელობის შემდეგ, მას კიდევ უფრო გაურბიან და
ერიდებიან.
თუმცა, ჯეფერსონ პარკის სექციებს შორის ერთ-ერთი, მშვენივრად
ახერხებს დანარჩენებისგან გამორჩევას. ეს არის დიდი, ღია საცურაო
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აუზი, რომელიც, რა თქმა უნდა, არასაკმარისად დიდია – ხანდახან ის
წყალზე მეტ ადამიანს იტევს.
გაიხსენეთ ქორლეარს-ჰ უკი, ისთ-რ
 ივერ პარკის ტერიტორიების ნა
წილი, რომლის გაზონებსა და სკამებზე, კარგ ამინდშ ი, მხოლოდ 18 ადა
მიან ი აღმოვაჩინე. მას გვერდით აქვს არაფრით გამორჩეული ბურთის
სათამაშო მოედანი და იმავე დღეს, პარკის ცხოვრების უმეტესი ნაწილი
ამ მოედანზე მიმდინარეობდა.  ათასობით კვადრატულ მეტრ, არაფრისმ
თქმელ გაზონებთან ერთად ქორლეარს-ჰ უკს ასევე აქვს საესტრადო პავი
ლიონ ი. წელიწადში ექვს ჯერ, ზაფხულის საღამოობ ით, ათასობით ადამი
ანი ქვემო ისთ-საიდ
 იდან, მოაწყდება ხოლმე პარკს კონცერტების სერიის
მოსასმენად. წელიწადში დაახლოებით 18 საათ
 ის განმავლობაში, ქორ
ლეარს-ჰ უკ პარკი ცოცხლდ
 ება და სიამ ოვნებას ანიჭებს მის ვიზიტორებს.
თუმცა, აშკარად, რაოდ
 ენობაში და დროში შეზღუდულად. აქ ჩვენ
საქმე გვაქვს მოთხოვნადი საქონლის მოქმედებასთან. ნათელია, რომ
ადამიან ები მოდიან ამ პარკებში სპეციფიკური, მოთხოვნადი საქონლისთ
ვის, და არა განზოგადებული, იმპულსური გამოყენებისთვის. მოკლედ, თუ
განზოგადებულ საქალაქო პარკს ვერ ეხმარება გამოყენებები, რომლე
ბიც გამომდინარეობს მის შემოგარენში არსებული ბუნებრივი ინტენსიუ
რი მრავალფეროვნებისგან, ის უნდა გადაიქცეს სპეციალ
 იზებულ პარკად.
ამისთვის, თავად პარკში, განზრახ უნდა ჩაინ ერგოს გამოყენებების ეფექ
ტური მრავალფეროვნება, რომელიც წინასწარ გამიზნულად მოიზ იდავს
დივერსიფიცირებულ მომხმარებლებს.
რომელიმე სპეციფიურ, პრობლემურ პარკში, მხოლოდ გამოცდი
ლებას, ცდასა და შეცდომას შეუძლია გვაჩვენოს, განსხვავებული აქტივო
ბების რომელ კომბინაციას შეუძლია ეფექტურად ითამაშოს მოთხოვნადი
საქონლის როლი. მაგრამ, ჩვენ შეგვიძლია გვქონდეს რამდენიმე სასარ
გებლო, განზოგადებული ვარაუდი კომპონენტების შესახებ.
პირველი, ნეგატიური განზოგადება: დიდებული ხედები და მშვენიე
რი ლანდშ აფტი არ მუშაობს, როგორც მოთხოვნადი საქონელი. შეიძლება
„უნდა“ მუშაობდეს, მაგრამ დემონსტრაციულად არ მუშაობს. მათ შეუძლი
ათ იმუშაონ მხოლოდ დამატებებად.
მეორ
 ე მხრივ, ცურვა მუშაობს, როგორც მოთხოვნადი საქონელი.
ასევე მუშაობს თევზაობ ა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ იქვე შეიძ
ლება სატყუარ
 ას ყიდვა და ნავის დაქირავება; ასევე სპორტის მოედნები,
კარნავალები ან მსგავსი ღონისძიებები.9
9   1958 წელს, ქალაქის პრობლემებისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე, დოქტორმა კარლ მე
ნინგერმა, ქ. ტოპეკას მენინგერის ფსიქიატრიული კლინიკის დირექტორმა, განიხილა აქტი
ვობის ის ტიპები, რომლებიც ებრძვის დესტრუქციის სურვილს. მისი თქმით, ესენია: 1. ბევრ
ადამიანთან მრავალჯერადი კონტაქტი; 2. შრომა – მძიმე, მონოტონური სამუშაოს ჩათვლით;
3. ძალმომრეობითი თამაში. მენინგერის აზრით, ქალაქები ძალიან მცირე შესაძლებლობებს
ტოვებს ძალმომრეობითი თამაშებისთვის. მის მიერ გამოყოფილი აქტიური სპორტის სასარ
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ასევე, მოთხოვნადი საქონლის როლს ასრულებს მუსიკა (ჩაწერილი
მუსიკის ჩათვლ
 ით) და წარმოდგენები. გასაკვირია, რომ შედარებით ნაკ
ლები ყურადღება ექცევა პარკებისთვის მათ მნიშვნ ელობას, რადგან კულ
ტურულ ცხოვრებასთან შემთხვევითი ზიარ
 ება ქალაქების ისტორიული
მისიის ნაწილია. მას ჯერ კიდევ შეუძლია სრული ძალით იმოქმედოს, რო
გორც ამას New Yorker -ი აღნიშნავდა, ცენტრალ პარკში, 1958 წლის, შექს
პირის უფასო სეზონის შესახებ:
„ისინი გარეთ გამოიყვანა ატმოსფერომ, ამინდმ ა, ფერებმა და გა
ნათებებმა, და უბრალო ინტერესმა; ზოგიერთ მათგანს არასოდეს ენახა
რაიმ ე სახის ცოცხალი წარმოდგენა. ასობით მათგანი კიდევ და კიდევ
ბრუნდებოდა უკან; ერთი ნაცნობის თქმით, იგი შეხვდ
 ა შავკანიან ი ბავშვ ე
ბის ჯგუფს, რომელიც ხუთჯერ დაესწრო „რომეო და ჯულიეტას“ წარმოდ
გენას. მრავალი ასეთი ახლადმოქცეულის ცხოვრება გამდიდრდ
 ა და გა
ფართოვდა, ისევე, როგორც მომავლის ამერიკული თეატრის აუდიენცია.
მაგრამ თეატრს ახლად ნაზიარ
 ები ასეთი მაყურებელი, ზუსტად იმ ადამია
ნებისგან შედგება, რომლებიც აღარ გამოჩნდ
 ებიან ერთი ან ორი დოლა
რით ხელში, რათა გადაიხ ადონ იმ გამოცდილებაში, რომელიც არც კი
იციან რომ სასიამ ოვნოა“.
აქედან შეგვიძლია დავასკვნ ათ, რომ დრამის ფაკულტეტების მქონე
ის უნივერსიტეტები, რომლებიც ხშირად მკვდარი, პრობლემური პარკების
სიახლოვეში მდებარეობ ენ, „გავლენის ზონების“  აგრესიული პოლიტიკის
კულტივირების ნაცვლ
 ად, ამ ორი კომპონენტის გაერთიან ებას უნდა ცდი
ლობდნ ენ. დეკადების მანძილზე გაუკაცურებულ მორნინგსაიდ პარკში,
სამეზობლოსთვის და უნივერსიტეტისთვის სპორტული მოწყობილობების
დაგეგმვ ით, ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტი კონსტრუქციულ ნაბი
ჯებს დგამს. რამდენიმე სხვა აქტივობის დამატებით, როგორიცაა მუსიკა
ან შოუები, შესაძლებელი იქნებოდა სამეზობლოს წინაშე მოსაბეზრებელი
ვალდებულების, უბნის განსაკუთრებულ ღირსებად გადაქცევა.
ქალაქებს აკლიათ მცირე საპარკო აქტივობები, რომლებიც მცირე
„მოთხოვნადი საქონლის“ როლს შეასრულებდა. ზოგიერთი მათგანის
აღმოჩენა შესაძლებელია, თუ დავაკვირდებით ადამიან ების მოქმედებას,
თუ ეს მათ შესაძლებლობის ფარგლებში შედის. მაგალითად, მონრეალ
თან ახლოს მდებარე სავაჭრო ცენტრის მენეჯერს, თავისი ორნამენტებით
მორთული შადრევანი, ყოველ დილით, უცნაურად ჭუჭყიან ი ხვდებოდა.
სამუშაო საათ
 ების შემდეგ თვალთვალისას, მან აღმოაჩ ინა, რომ შადრე
გებლო სახეობები, ბოულინგი და ტირი, მხოლოდ დროგამოშვებით გვხვდება ქალაქებში
(მაგალითად, თაიმ სკვერზე), კარნავალებსა და გასართობ პარკებში (ავტ. შენ.).
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ვანს ბავშვ ები ეპარებოდნენ და მასში თავიანთ ველოსიპედებს რეცხავდ
ნენ. ხშირად ქალაქებიდან განდევნილია ისეთი ადგილები, სადაც შესაძ
ლებელია ველოსიპედის გარეცხვა, ველოსიპედის ქირაობ ა და ტარება,
მიწის ამოჩიჩქვნ ა, ძველი ფიცრებისგან ვიგვამებისა და ქოხების აშენება.
პუერტო-რიკოელებს, რომლებიც ჩვენს ქალაქებში ჩამოდიან, არა აქვთ
ღია ცის ქვეშ ღორის ხორცის შესაწვავი ადგილი, თუ ამისთვის რაიმ ე კერ
ძო ეზოს არ იპოვიან, თუმცა, მათი ღია ცის ქვეშ მხიარ
 ულება შეიძლება
ისეთივე სასიამ ოვნო იყოს, როგორც იტალიური ქუჩის ფესტივალები, რო
მელთა სიყვარული უკვე ისწავლა ბევრმ ა ქალაქელმა.
ფრანის აშვება მცირე აქტივობაა, მაგრამ არიან ამის მოყვარული
ადამიან ები. ამიტომკარგი იქნებოდა თუ იარსებებდა ადგილები ასეთი
აქტივობისთვის – სადაც ფრანის ასაწყობი მასალებიც გაიყიდებოდა და
მათზე სამუშაო ტერასებიც იქნებოდა. ჩრდილოეთის ქალაქების ბევრ გუ
ბურაზე უყვარდათ ყინულზე ციგურებით სრიალ
 ი, მანამ სანამ ეს აქტივობა
იქიდან არ განიდევნებოდა. ნიუ-იორკში, მე-5 ავენიუს, 31-ე და 96-ე ქუჩებს
შორის, ჰქონდა ხუთი მოდური საციგურაო გუბურა. ერთი მათგანი, როკ
ფელერ პლაზაზე დღეს არსებული საციგურაო მოედნიდან მხოლოდ ხუ
თი კვარტლით იყო დაშორებული. ჩვენს დროში, ხელოვნურმა საციგურაო
მოედნებმა შესაძლებელი გახადა ქალაქში ციგურებით სრიალ
 ის ხელახა
ლი აღმოჩენა, და ნიუ-იორკის, კლივლენდის, დეტროიტ
 ისა და ჩიკაგოს
განედის ქალაქებში, ხელოვნური მოედნები თითქმის ნახევარ წლამდე
ახანგრძ ლ
 ივებენ საციგურაო სეზონს. ალბათ, ქალაქის ყველა უბანი სია
მოვნებით ისარგებლებდა პარკის საციგურაო მოედნებით და მაყურებლე
ბითაც უზრუნველყოფდა მათ, ასეთები რომ ჰქონდეს. მართლაც, უფრო
მეტ ადგილებში მოთავსებული, შედარებით მცირე საციგურაო მოედნები
უფრო მეტად ცივილური და სასიამ ოვნოა, ვიდრე უზარმაზარი, ცენტრალი
ზებული მოედნები.
ამ ყველაფრისთვის საჭიროა ფული. მაგრამ დღეს, იმ ილუზიით
შეპყრობილი ამერიკული ქალაქები, რომ  ღია სივრც
 ე ავტომატურად კარ
გია და რაოდ
 ენობა ხარისხის ტოლფასია, ანიავ ებს ფულს ზედმეტად დიდ,
ხშირ, ზერელე, ცუდი მდებარეობ ის და შესაბამისად, გამოსაყენებლად
ზედმეტად მოსაწყენ და მოუხერხებელ პარკებზე, სათამაშო მოედნებსა და
პროექტების ღია ტერიტორიებზე.
ქალაქის პარკები არაა აბსტრაქციები, ან აღორძინებისა და ხარის
ხის ავტომატური მატარებლები, იმაზე მეტად, ვიდრე ტროტუარ
 ები. ისინი
არაფერს წარმოადგენს მათი პრაქტიკული, ხელშესახები გამოყენებების
გან განცალკევებით, და შესაბამისად, არაფერს წარმოადგენს იმ კარგი
თუ ცუდი გავლენებისგან განცალკევებით, რომლებიც მათზე ქალაქის უბ
ნებსა და მიმდებარე გამოყენებებს აქვს.
განზოგადებული პარკები მატებს მიმზიდველობას უბნებს, რომლებ
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საც ადამიან ები მიმზიდველად მიიჩნევენ იქ არსებული მრავალფეროვანი
გამოყენებების გამო. ისინი უფრო მეტად თრგუნავს იმ უბნებს, რომლებიც
იქ არსებული სხვა ფუნქციების გამო, არამიმზიდველად მიიჩნევა, რამდე
ნადაც, ამძაფრებს მოწყენილობის, საფრთ
 ხისა და სიცარიელის შეგრძ 
ნებას. რაც უფრო მეტად წარმატებულად ახორციელებს ქალაქი ყოველ
დღიური გამოყენებებისა და მომხმარებლების შერევას თავის ქუჩებში,
მით უფრო წარმატებულად და თავისუფლად აცოცხლებენ ადამიან ები
კარგად განლაგებულ პარკებს, რომლებსაც შეუძლია შემოგარენს, უში
ნაარსობის ნაცვლ
 ად, სამაგიეროდ, მიმზიდველობა და მომხიბვლ
 ელობა
დაუბრუნოს.
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6
ქალაქის სამეზობლოების გამოყენებები
„სამეზობლო“, როგორც სენტიმენტალური იდეა, მავნებელია ქალაქ
გეგმარებისთვის. მას ქალაქური ცხოვრების სუბურბანულ ცხოვრებად გა
საღების მცდელობებამდე მივყავართ. სენტიმენტალურობის კეთილი გან
ზრახვები მოკლებულია საღ აზრს.
ქალაქის წარმატებული სამეზობლო ისეთი ადგილია, რომელიც
ფეხდაფეხ მიჰყვება თავის პრობლემებს და არ ნადგურდება მათი ძალით.
წარუმატებელ სამეზობლოს უჭირს დაგროვილ დეფექტებთან და პრობ
ლემებთან გამკლავება და გაცილებით უსუსურია მათ წინაშე. ჩვენი ქალა
ქები მოიც
 ავს ყველა ხარისხის წარმატებასა და წარუმატებლობას. მაგრამ
მთლიან ობაში, ჩვენ, ამერიკელები, სუსტები ვართ ქალაქის სამეზობლო
ებთან დამოკიდებულებაში. ეს ჩანს ჩვენს დიდ, ნაცრისფერი ქალაქის
სარტყლებში და განახლებული ქალაქების „გავლენის ზონებში“ აკუმული
რებულ ჩავარდნ ებში.
დღეს მოდაშია იმის ფიქრი, რომ კარგი ცხოვრების განსაზღვრ
 უ
ლი ასპექტები – სკოლები, პარკები, სუფთა ბინები და მისთანები, შექმნ ის
კარგ სამეზობლოებს. რა იოლი იქნებოდა ცხოვრება ეს რომ ასე იყოს! რა
მომხიბვლ
 ელი იქნებოდა, მარტივი, ფიზიკური სიკეთეების ბოძებით, კომ
პლექსური და ფეთქებადი საზოგადოების კონტროლი. რეალურ ცხოვრე
ბაში მიზეზშედეგობრიობ ა არც ისე მარტივია. ამგვარად, პიცბურგში ჩატა
რებულ კვლევაში, რომელიც მიზნად ისახავდა უკეთეს საბინაო პირობებსა
და გაუმჯობესებულ სოციალ
 ურ მდგომარეობ ას შორის აშკარა თანაფარ
დობის ჩვენებას, შეად
 არეს დანაშაულის მაჩვენებელი ჯერ კიდევ არსე
ბულ ჯურღმ ულებსა და ახალ საცხოვრებელ პროექტებში. დასკვნ ა შემაც
ბუნებელი აღმოჩნდ
 ა – გაუმჯობესებულ საცხოვრებლებში დანაშაულის
მაჩვენებელი უფრო მაღალი იყო. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ გაუმჯობე
სებული საბინაო პირობები დანაშაულს ზრდის? სულაც არა. ეს მიუთითებს
იმაზე, რომ შეიძლება სხვა რაღაცეები იყოს საცხოვრებელზე მნიშვნ ელო
ვანი და ასევე იმას, რომ არ არსებობს პირდაპირი კავშირი კარგ საბინაო
პირობებსა და კარგ ქცევას შორის. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველასათ
ვის ხელმისაწვდ
 ომი, მთელი დასავლური სამყაროს ისტორიიდ
 ან, მთელი
ჩვენი ლიტერატურის კოლექციიდ
 ან და დაგროვილი დაკვირვებებიდან,
დიდი ხანია აშკარა უნდა გამხდარიყო. კარგი ბინა, თავისთავად სასარ
გებლო სიკეთეა და მეტი არაფერი. ნაცვლ
 ად ამისა, როდესაც ვცდილობთ
გავამართლოთ კარგი ბინა იმის პრეტენზიულ საფუძველზე, რომ ის გამო
იწვევს სოციალ
 ურ ან საოჯ ახო სასწაულებს, ჩვენ თავს ვიტყუებთ. ამ კონკ
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რეტულ თავის მოტყუებას რაინჰოლდ ნიბუერი „აგურების მიერ ხსნის დოქ
ტრინას“ ეძახდა.
იგივე ითქმის სკოლებზეც. რამდენადაც მნიშვნ ელოვანია კარგი
სკოლები, მათზე სრულიად არაა დამოკიდებული ცუდი სამეზობლოების
გადარჩენა ან კარგი სამეზობლოების შექმნ ა. ასევე, სკოლის კარგი შენო
ბა, კარგი განათლების გარანტიას არ იძლევა. სკოლები, პარკების მსგავ
სად, თავიანთი სამეზობლოების მერყევი ქმნილებებია (ისევე, როგორც
ფართო პოლიტიკის). ცუდ სამეზობლოებში სკოლები სოციალ
 ურად და
ფიზიკურად განადგურების პირას მიდის; წარმატებული სამეზობლოები კი,
იბრძ ვ ის სკოლებისთვის და აუმჯობესებს მათ. 1
ის დასკვნ აც მცდარია, რომ საშუალ
 ო ან მაღალი კლასის ოჯახები
კარგ, ხოლო ღარიბები ცუდ სამეზობლოებს ქმნიან. მაგალითად, ბოსტო
ნის ნორს-ენდის, მდინარისპირა უესტ-გ
 რინვიჩ-ვ ილიჯის, ჩიკაგოს სლო
ტერჰაუსის ღარიბი უბნებიდან (სამი არეალ
 იდან, რომლებიც ქალაქმგ
 ეგ
მარებლებმა ჩამოწერეს, როგორც უიმედო უბნები), კარგი სამეზობლოები
ჩამოყალიბდა – სამეზობლოები, რომელთა შინაგანი პრობლემები, დრო
თა განმავლობაში, გამრავლების ნაცვლ
 ად შემცირდა. იმავდრ
 ოულად,
ბალტიმორის, მაღალი კლასისთვის განკუთვნ ილი, მშვენიერი ეუთოუ-ფ
ლეის ი, ბოსტონის სოლიდური საუს-ენდი, ნიუ-იორკის კულტურულად პრი
ვილეგირებული მორნინგსაიდ-ჰ ეითსი, და კილომეტრობით, საშუალ
 ო
კლასისთვის განკუთვნ ილი, რესპექტაბელური ნაცრისფერი უბნები, ცუდ
სამეზობლოებად გადაიქცა, რომელთა აპათია და შინაგანი მარცხი, დრო
თა განმავლობაში, შემცირების ნაცვლ
 ად იზრდ
 ებოდა.
ქალაქის სამეზობლოების წარმატების გასაღების ძიება ფიზიკური
ინფრასტრუქტურის მაღალ ხარისხში, კომპეტენტურ და არაპრობლემურ
პოპულაციაშ ი, ან ქალაქური ცხოვრების ნოსტალგიურ მოგონებებში დრო
ის უქმად კარგვაა. ასეთი მიდგომა გვერდს უვლის საკითხის არსს – რა სო
ციალ
 ური და ეკონომიკური სარგებელი მოაქვთ მათ (თუ ამის თქმა საერ
თოდ შესაძლებელია) და როგორ ახერხებს ამას.
ჩვენ დიდი განსჯა მოგვიწევს ქალაქის სამეზობლოებზე, როგორც  
თვითმმ ართველობის ორგანოებზე ფიქრისას. ჩვენი სამეზობლოების
ჩავარდნ ები და წარმატებები, საბოლოო ჯამში, დაკავშირებულია ადგი
ლობრივი თვითმმ ართველობის ჩავარდნ ებთან და წარმატებებთან. აქ
1    მანჰეტენის ზემო უესტ-ს აიდ
 ის პრობლემურ არეალში, სადაც სოციალ
 ური დეზინტეგრა
ცია გამოწვეულია ულმობელი ნგრევით, ახალი პროექტების მშენებლობით და ადამიან ების
აქეთ-იქით მიმოფანტვით, 1959-60 წლებში, სკოლებში მოსწავლეების წლიური მონაცვლ
 ეო
ბა 50%-ზე მეტი იყო. 16 სკოლაში მოსწავლეების ცვალებადობამ, საშუალ
 ოდ, 92%-ს მიაღწია.
სასაცილოა იმის ფიქრი, რომ ასეთი ექსტრემალური არასტაბილურობის მქონე სამეზობლო
ში, ნებისმიერი – ოფიციალ
 ური ან არაოფ
 იციალ
 ური მცდელობის ფასად, შესაძლებელია მი
საღები დონის სკოლის არსებობაც კი. შეუძლებელია კარგი სკოლების არსებობა არასტაბი
ლურ, მოსწავლეების მონაცვლ
 ეობ ის მაღალი დონის მქონე სამეზობლოებში. ამაში იგულის
ხმება კარგი საბინაო პირობების მქონე არასტაბილური სამეზობლოებიც (ავტ. შენ.).
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თვითმმ ართველობა იგულისხმება მისი ფართო – ფორმალური და არა
ფორმალური გაგებით.
მოთხოვნები თვითმმ ართველობაზე და მისი განხორციელების
გზები განსხვავდება დიდსა და მცირე ქალაქებში. მაგალითად, არსე
ბობს უცხოების ყბადაღებული პრობლემა. ქალაქის სამეზობლოზე, რო
გორც თვითმმ ართველ ერთეულზე ფიქრისას, პირველ რიგში, უარი უნდა
ვთქვათ დოგმატურ და შეუსაბამო წარმოდგენაზე იმის შესახებ, რომ ასეთი
რამ განხორციელებადია მხოლოდ მცირე დასახლების, და არა ქალაქის
პირობებში. უნდა უარვყ ოთ სამეზობლოს ნებისმიერი იდეალ
 ი, რომელიც
მას თვითკმარ და თავის თავში ჩაკეტილ ერთეულად წარმოადგენს.
საუბედუროდ, დაგეგმარების დოგმატურ თეორ
 იაშ ი ღრმადაა გამჯ
დარი ქალაქის მყუდრო, თავის თავზე ორიენტირებული სამეზობლოების
იდეალ
 ი. მისი წმინდა ფორმით, იგი წარმოადგენს სამეზობლოს, რომე
ლიც შედგება დაახლოებით 7000 ადამიან ისგან.   იგი მნიშვნ ელოვანია
დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებით მოსამარაგებლად, მოხერხებული
სავაჭრო და სათემო ცენტრის უზრუნველსაყოფად. ესაა წარმოსახვითად
საკმარისი ზომის ერთეული, რომელიც რაციონ ალიზებულია კიდევ უფ
რო პატარა ჯგუფებად. ისინი   დაყვანილია ბავშვ ების მოსავლელად და
დიას ახლისების კომუნიკაციისათვის წარმოსახვითად მოსახერხებელ
მასშტ
 აბზე. თუმცა „იდეალი“ იშვიათ
 ად ხორციელდება სრული სიზუსტით,
ის მაინც ინსპირაციის წყაროა თითქმის ყველა განახლების გეგმისთვის,
პროექტების მშენებლობისთვის, თანამედროვე ზონირებისთვის და დღე
ვანდელი გეგმარებისა და არქიტექტურის სტუდენტებისთვის, რომლებიც
მის ვარიაც
 იებს ხვალ ქალაქებში განახორციელებენ. მარტო ნიუ-იორკში,
1959 წლისთვის, ნახევარ მილიონზე მეტი ადამიან ი უკვე ასეთი ხედვით
დაგეგმარებული სამეზობლოების სხვადასხვა ადაპტაციაშ ი ცხოვრობდა.
დღეს, უკვე, ჩვენი ცხოვრების მნიშვნ ელოვანი ფაქტორია ქალაქის სამე
ზობლოს, როგორც თავის თავზე ორიენტირებული კუნძულის ეს „იდეალი“.
იმის გასაგებად თუ რატომაა ეს „იდეალი“ ქალაქებისთვის სულელუ
რი და მავნებელიც კი, ჩვენ უნდა გამოვყოთ დიდი და მცირე ქალაქების
ცხოვრებაში ჩანერგილ ამ გამონაგონებს შორის არსებული ძირითადი
განსხვავებები.   5000-იან ან 10000-იან ქალაქში, მთავარ ქუჩაზე თუ გახ
ვალთ (ანალოგიურად, დაგეგმარებული სამეზობლოს შემთხვევაში, შეჯ
გუფებულ კომერციულ დაწესებულებებში ან სათემო ცენტრშ ი), შეხვდ
 ებით
ადამიან ებს, რომლებსაც სამსახურიდან ან სკოლიდან იცნობთ, შეიძლება
ეკლესიაშ ი შეხვედრიხართ მათ,  თქვენი შვილების მასწავლებლები არიან
ან რაიმ ე პროფესიული სერვისი გაუწევიათ თქვენთვის, შეხვდ
 ებით თქვე
ნი ნაცნობების მეგობრებს, ანდა ვისაც უბრალოდ რეპუტაციით იცნობთ.
სოფლებში ან მცირე ქალაქებში ადამიან ების კავშირები ხშირად იკვეთება
და ამას, 7000 -იანზე უფრო დიდ ქალაქებშიც კი, შეუძლია შექმნ ას ქმედითი
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და შეკრული თემები.
მაგრამ, დიდი ქალაქის 5000 ან 10000 პოპულაციას, თავის შიგნით,
არ გააჩნია ბუნებრივი გადაკვეთების ასეთი მაღალი სიხშირე, ყველაზე
ექსტრაორდინალური სიტუაც
 იების გარდა. რამდენად მყუდრო და მოსა
ხერხებელიც არ უნდა იყოს ჩანაფიქრშ ი, არც ქალაქის სამეზობლოების
დაგეგმარებას შეუძლია ამ ფაქტის შეცვლ
 ა. ეს რომ შეეძლოს, ამის ფასი
იქნებოდა დიდი ქალაქის რღვევა და პატარა ქალაქების კრებულად გა
დაქცევა. ამის წარუმატებელი მცდელობის ფასი კი არის, ქალაქის გარ
დაქმნ ა ერთმანეთის უნდობელ და მოქიშპე „გავლენის ზონების“ კრებუ
ლად. დაგეგმარებული სამეზობლოების და მათი სხვადასხვა ვარიაც
 იების
ამ „იდეალს“ კიდევ ბევრი სხვა ნაკლი აქვს.2
ამასწინათ, რამდენიმე დამგეგმარებელმა, მათ შორის ჰარვარდის
პროფესორმა რეგინალდ ისააკსმა, გაბედული შეკითხვა დასვა იმის შე
სახებ, აქვს თუ არა საერთოდ რაიმ ე აზრი სამეზობლოს იდეას დიდ ქა
ლაქში. ისააკსი აღნიშნავდა, რომ ქალაქის მოსახლეობ ა მობილურია.
ადამიან ებს შეუძლიათ არჩევანი გააკ ეთონ (და ასეც იქცევიან) სამუშაოს,
სამედიცინო მომსახურების, რეკრეაც
 იის, სამეგობროს, მაღაზიების, გა
სართობი ადგილებისა და ზოგიერთ შემთხვევაში, შვილებისთვის სკოლე
ბის შერჩევის შესახებაც კი, მთელი ქალაქის და უფრო დიდი მასშტ
 აბით.
„ქალაქელები“, – ამბობს ისააკსი, – „არ არიან ჩარჩენილები სამეზობლოს
პროვინციალ
 იზმშ ი. ან რატომ უნდა იყვნ ენ? ფართო არჩევანი და მდიდა
რი შესაძლებლობები ხომ ქალაქის არსია?“
მართლაც, ეს ქალაქის არსია. მეტიც, ზუსტად ასეთი გამოყენებებისა
და არჩევანის დინამიური მრავალფეროვნება არის ქალაქური კულტურუ
ლი აქტივობისა და სხვადასხვა სახის სპეციალ
 ური საქმიან ობის საფუძ
ველი. ასეთ გარემოს შეუძლია მოიზ იდოს უნარები, მასალები და დიდი
რაოდ
 ენობის მომხმარებლები არა მხოლოდ ცენტრშ ი, არამედ ქალაქის
2   ძველი მიზეზიც კი, რომელიც ეყრდ
 ნ ობა 7000-იან იდეალ
 ურ პოპულაციას, რომელიც საკმა
რისია დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებით შესავსებად, სულელურად გამოჩნდ
 ება, როგორც
კი დიდი ქალაქის კონტექსტში განვიხილავთ და დავსვამთ შეკითხვას: რომელი სკოლის?
ამერიკის ბევრ ქალაქში, სამრევლო სკოლები პოპულარობით უთანაბრდ
 ება ან უსწრებს
საჯარო სკოლებს. ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ უნდა არსებობდეს ორი სკოლა, როგორც
სამეზობლოს შემაკავშირებელი, პოპულაცია კი ორჯერ მეტი? თუ მოსახლეობ ა მართალია
და სკოლებიც ორჯერ დიდი უნდა იყოს? რატომ დაწყებითი სკოლა? თუ სკოლა მასშტ
 აბის
განმს აზღვრ
 ელი ფაქტორია, რატომ არა საშუალ
 ო სკოლა, ინსტიტუცია, რომელიც, ჩვეულებ
რივ, უფრო პრობლემურია ჩვენს ქალაქებში, ვიდრე დაწყებითი სკოლა? კითხვა „რომელი
სკოლა“ არასოდეს ისმის, რადგან ეს ხედვა, არც სკოლებთან და არც სხვა რაიმ ესთან მიმარ
თებაში რეალ
 ობას არ ეყრდ
 ნ ობა. სკოლა, დამაჯერებელი და ხშირად აბსტრაქტული გამარ
თლებაა, წარმოსახვითი ქალაქების ოცნების სფეროდან გამომდინარე სამეზობლო ერთეუ
ლების რაღაც ზომის განსაზღვრ
 ისათვის. ეს აუცილებელია როგორც ფორმალური ჩარჩო,
იმისთვის, რომ დამპრ
 ოექტებლები დაიცვას ინტელექტუალ
 ური ქაოს ისაგან. მის არსებობას
სხვა მიზეზი არა აქვს. იდეის წინაპარი ებენეზერ ჰოვარდის ქალაქის მოდელებია, მაგრამ
მისი სიცოცხლისუნარიან ობა განპირობებულია ინტელექტუალ
 ური ვაკუუმის შევსების საჭი
როებიდან (ავტ. შენ.).
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სხვა უბნებშიც, რომლებიც განავითარებენ თავიანთ სპეციფიკურ ხასიათს.
ეყრდ
 ნ ობა რა ქალაქის ამ თავისებურებას, ქალაქის საქმიან ობები იზრდ
 ე
ბა ბრუნვაში, ფართოვდება ქალაქელთათვის სამუშაოს, საქონლის, გარ
თობის, იდეების, კონტაქტების და სერვისების არჩევანი.
რასაც არ უნდა წარმოადგენდეს ქალაქის სამეზობლოები და რამ
დენად რეალ
 ურად თუ მითიურად სასარგებლოც არ უნდა იყოს, შეუძ
ლებელია მისი თვისებები ქალაქის გამოყენებების   მობილობისა და
დინამიურობის საწინააღმდ
 ეგოდ მუშაობდეს, ქალაქის ეკონომიკურად
დასუსტების გარეშე. სამეზობლოს ეკონომიკური თუ სოციალ
 ური თვითკ
მარობის უუნარობა, დიდ ქალაქში, ბუნებრივი და აუცილებელია – უბრა
ლოდ იმიტომ, რომ პირველი მეორ
 ის ნაწილია. ისააკსი მართალია, რო
დესაც ამბობს, რომ სამეზობლოს იდეა დიდ ქალაქში აზრს მოკლებულია,
მაგრამ, ეს მაშინ, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ სამეზობლოზე, როგორც
მნიშვნ ელოვნად თვითკმარ ერთეულზე – მცირე ქალაქის სამეზობლოს
მოდელზე.
მაგრამ დიდი ქალაქების სამეზობლოების თანდაყოლილი ექსტრა
ვერტულობა არ გულისხმობს იმას, რომ ქალაქელებს შეუძლია სამეზობ
ლოების გარეშე იოლას გასვლ
 ა. ყველაზე ურბანულ მოქალაქესაც კი,
აღელვებს მისი ქუჩისა და უბნის ატმოსფერო, იმის მიუხედავად, თუ რამ
დენად მრავალფეროვანი არჩევანი აქვს მის გარეთ. ქალაქელი ადამია
ნების ცხოვრება დიდწილად დამოკიდებულია მათი სამეზობლოებლოე
ბის ყოველდღიურობაზე.
წარმოვიდგინოთ (როგორც ეს ხშირად ხდება) რომ ქალაქში, მეზობ
ლებს არაფერი აქვთ საერთო, იმის გარდა, რომ იზიარ
 ებენ ერთ გეოგრა
ფიულ ფრაგმენტს. ასეც რომ იყოს, თუ ისინი ვერ შეძლებენ ამ ფრაგმენტის
რიგიან ად მართვას, ის მარცხს განიცდის. არ არსებობენ წარმოუდგენ
ლად ენერგიული და ყოვლისმც
 ოდნე „ისინი“, ვინც აიღებს ინიციატ
 ივას და
ჩაან აცვლ
 ებს ლოკალიზებულ თვითმმ ართველობას. დიდი ქალაქების სა
მეზობლოებს არ სჭირდება თავისი მაცხოვრებლებისათვის ხელოვნური,
მცირე ქალაქის ან სოფლისათვის დამახასიათ
 ებელი ცხოვრების შეთავა
ზება – ამის მიზნად დასახვა სულელურიცაა და დესტრუქციულიც. მაგრამ
დიდი ქალაქების სამეზობლოებს სჭირდება ცივილიზებული თვითმმ ართ
ველობისთვის საჭირო საშუალ
 ებების უზრუნველყოფა. ეს არის პრობლე
მა.
ქალაქის სამეზობლოებზე, როგორც თვითმმ ართველობის ორგანო
ებზე ფიქრისას, შემიძლია გამოვყო სამი სახეობ ის გამოსადეგი სამეზობ
ლო: 1. ქალაქი, როგორც მთლიან ობა; 2. ქუჩის სამეზობლოები და 3. დი
დი ზომის რაიო
 ნ ები, 100000 ან მეტი მაცხოვრებლით.
თითოეულ ამ ტიპის სამეზობლოს განსხვავებული ფუნქციები აქვს,
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მაგრამ სამივე კომპლ
 ექსურად ავსებს ერთმანეთს. შეუძლებელია ითქვას,
რომ რომელიმე მათგანი უფრო მნიშვნ ელოვანია, ვიდრე მეორ
 ე ან მესა
მე. წარმატებისთვის სამივეს არსებობაა მნიშვნ ელოვანი. ვფიქრობ, ამ სა
მი ტიპისგან განსხვავებულ სამეზობლოებში ბევრი შემაფერხებელი ფაქ
ტორი არსებობს და წარმატებული თვითმმ ართველობის განხორციელება
რთულდება ან შეუძლებელი ხდება.
მთლიან ად ქალაქს, იშვიათ
 ად ეძახიან სამეზობლოს, თუმცა, ამ სამი
დან ყველაზე აშკარაა. ქალაქის უფრო მცირე ნაწილებზე ფიქრისას, ჩვენ
არასოდეს უნდა დავივიწყოთ ეს დიდი თემი. ეს არის წყარო, საიდ
 ანაც
საჯარო ფულის უმეტესი ნაწილი მოედინება, მაშინაც კი, როდესაც ფედე
რალური ან შტატის ხაზინიდანაა. ამ დონეზე მიიღ
 ება უმნიშვნ ელოვანესი
ადმინისტრაციული და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ამავე დონეზე,
ზოგადი კეთილდღეობ ის იდეა ღია ან ფარულ კონფლიქტში მოდის არა
კანონიერ თუ სხვა დესტრუქციულ ინტერესებთან.  
მეტიც, აქვე ვპოულობთ სასიცოცხლოდ მნიშვნ ელოვან, სპეციალ
 უ
რი ინტერესების ან ზემოქმედების ჯგუფებს. მიუხედავად იმისა თუ სად
ცხოვრობენ, თეატრით, მუსიკით ან ხელოვნების სხვა დარგებით სპეცია
ლურად დაინტერესებული ადამიან ები, ერთმანეთს მთლიან ი ქალაქის
სამეზობლოში პოულობენ. აქვე, სპეციფიკურ პროფესიებსა და ბიზნესებ
ში ჩართული, ან კონკრეტული პრობლემებით შეწუხებული ადამიან ები
ცვლიან იდეებს და ხანდახან მოქმედებასაც იწყებენ. პროფესორი პ. სარ
გრანტ ფლორენსი, ურბანული ეკონომიკის ბრიტანელი სპეციალ
 ისტი,
წერს: „ჩემი პირადი აზრი ისაა, რომ ინტელექტუალ
 ების სპეციალ
 ური თავ
შეყრის ადგილების გარდა, როგორიც ოქსფორდი ან კემბრიჯია, მილი
ონიანმა ქალაქმა უნდა მომცეს, ვთქვათ, ოცი ან ოცდაათ
 ი თანამოაზრე
მეგობარი!“ ასეთი განცხადება, ცოტა არ იყოს, სნობურად ჟღერს, მაგრამ,
ამ შემთხვევაში, პროფესორი მნიშვნ ელოვანწილად მართალია. სავარა
უდოდ, ავტორს სურს მისმა მეგობრებმა სწორად გაიგ
 ონ მისი ნათქვამის
აზრი. როდესაც, ჟურნალ Consumer’s Union-ში თავი მოიყ არეს ნიუ-იორკში
მოღვაწე, ერთმანეთისგან კილომეტრებით დაშორებულმა უილიამ კირკ
მა – იუნიონ ის სათემო გაერთიან ებიდან, ელენ ჰოლმა – ჰენრი სტრიტის
სათემო გაერთიან ებიდან, კოლუმბიის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა და
ფონდის წარმომადგენლებმა, რათა ერთად განეხილათ დაბალშემოსავ
ლიანთათვის განკუთვნ ილ საერთო საცხოვრებლებში, მევახშეების მიერ
კრედიტებით გამოწვეული პირადი და სათემო ზარალი, მათ იცოდნენ
რაზე საუბრობდა თითოეული მათგანი. რაც უფრო მნიშვნ ელოვანია, მათ
შეეძლოთ, და დღემდე შეუძლიათ, შეკრან თავიანთი დარგობრივი ცოდ
ნა სპეციალ
 ურად გამოყოფილ ფულთან ერთად იმისათვის, რომ მეტი გა
იგონ არსებული პრობლემის შესახებ და მისი გადაჭრის გზები იპოვონ.
როდესაც ჩემი დიას ახლისი და, ბეთი, მანჰეტენის საჯარო სკოლას (სადაც
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მისი ერთ-ერთი შვილი სწავლობს) ეხმარება სქემის შედგენაში, რომლის
მიხედვითაც ინგლისურის მცოდნე მშობლები, საშინაო დავალებების მომ
ზადებაში უნდა დაეხმარონ მათ შვილებს, ვინც ინგლისური არ იცის, და
სქემა მუშაობს, ეს ცოდნა ჟონავს ქალაქის, როგორც მთლიან ი სამეზობ
ლოს სპეციალ
 ური ინტერესების ჯგუფში. ამის შედეგად, ერთ საღამოსაც
ბეტის მოუწევს ბრუკლინის ბედფორდ- ს ტიუვესანტის ნაწილში წასვლ
 ა,
სადაც მშობელთა და მასწავლებელთა ათი ასოციაც
 იის დირექტორების
გან შემდგ
 არ ჯგუფს ასწავლის, თუ როგორ მუშაობს სქემა და თავადაც შე
იტყობს მათგან ახალი მიღწევების შესახებ.
ქალაქის, როგორც მთლიან ობის, უნარი, თავი მოუყაროს საერთო
ინტერესების მქონე ადამიან ებს, მისი ერთ-ერთი, შესაძლოა ყველაზე
დიდი, ღირსებაა. და პირიქით, ერთ-ერთი ღირსება, რაც ქალაქის უბანს
სჭირდება, ის ადამიან ებია, რომლებსაც ხელი მიუწვდ
 ებათ ქალაქის, რო
გორც მთლიან ობის, პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ და სპეციალ
 ური ინ
ტერესების ჯგუფებზე.
ჩვენ, ამერიკელები, საკმაოდ წარმატებულები ვართ დიდ ქალაქებში
ისეთი სასარგებლო სამეზობლოების შექმნ აში, რომლებიც მთელ ქალაქს
მოიც
 ავს. იქ საერთო ინტერესების მქონე ადამიან ები საკმაოდ ადვილად
პოულობენ ერთმანეთს და ამას ყველაზე კარგად დიდ ქალაქებში ახერხე
ბენ (ლოს-ანჯელესის გარდა, რომელიც ამ კუთხით ძალზე მოიკ ოჭლებს
და ბოსტონი, რომელიც საკმაოდ პათეტიკურია). ამასთან, სეიმ ურ ფრიდ
გუდმა, ჟურნალ Fortune -ში გამოქვეყნებულ სტატიაშ ი „მეტროპოლისის
აფეთქება“ კარგად აჩვენა, რომ ხშირად, დიდი ქალაქების მთავრობები
იმაზე მეტად ქმედითუნარიან ი და ენერგიულია, ვიდრე მავანი იფიქრებდა,
მათი ურიცხვი დეგრადირებული რაიო
 ნ ის სოციალ
 ური და ეკონომიკური
მდგომარეობ ის შემყურე. შეიძლება ნებისმიერ ადგილას იმალებოდეს
ჩვენი დამღუპველი სისუსტე, მაგრამ არა ქალაქებისგან, როგორც მთლია
ნობებისგან, სამეზობლოების შექმნ ის უნარში.  
სამასშტ
 აბო სკალის საპირისპირო მხარეს, ქალაქის ქუჩები და მათ
მიერ შექმნ ილი მინიატ
 ურული სამეზობლოები დგას, მაგალითად, რო
გორც ჩვენი ჰუდსონ სტრიტის სამეზობლოა.
ამ წიგნის პირველ თავებში, დეტალურად აღვწ ერე ქალაქის ქუჩების
თვითმმ ართველობის ფუნქციები: შექმნ ას საზოგადოებრივი მეთვალყუ
რეობ ის ბადე და შედეგად დაიცვას უცხოებიც და ადგილობრივებიც; შექ
მნას ყოველდღიური საჯარო ცხოვრების და შესაბამისად, ნდობისა და
სოციალ
 ური კონტროლის მცირე მასშტ
 აბის ბადეები; და გაუადვილოს
ბავშვ ებს პასუხისმგ
 ებლიან და ტოლერანტულ საქალაქო ცხოვრებასთან
ასიმილირება.
თუმცა, ქალაქის ქუჩის სამეზობლოებს კიდევ სხვა, სასიცოცხლოდ
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მნიშვნ ელოვანი ფუნქციაც გააჩნია თვითმმ ართველობაში – უნდა შეეძ
ლოს ეფექტური დახმარების მიღება, როდესაც ისეთი საფრთ
 ხე დგება,
რომელსაც თავად ვერ გაუმკლავდება. ზოგჯერ ეს დახმარება უნდა მოვი
დეს სკალის მეორე მხარეს მყოფი ქალაქიდან, როგორც მთლიან ობიდან.
ამ თემას აქ აღარ გავშლ
 ი, მაგრამ ქვემოთ დავუბრუნდები და გთხოვთ და
იმახსოვროთ.
ქუჩის თვითმმ ართველობის ყველა ფუნქცია მოკრძ ალებული, მაგ
რამ აუცილებელია. ბევრი დაგეგმილი თუ დაუგეგმავი ექსპერიმენტის მიუ
ხედავად, არ არსებობს ცოცხალი ქუჩების შემცვ ლ
 ელი.
რა ზომისაა ქალაქის ქუჩის ქმედითი სამეზობლო? თუ წარმატებულ
ქუჩის სამეზობლოებს დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ ეს უაზრო შე
კითხვაა. რეალ
 ურ ცხოვრებაში, ყველაზე ქმედით ქუჩის სამეზობლოებს,
არა აქვს დასაწყისი და დასასრული, რაც მათ ცალკე ერთეულებად გამო
ყოფდა. ერთი და იმავე ადგილას მაცხოვრებლებისთვის ეს ზომა განსხვა
ვებულიც კი არის ხოლმე, რადგან ზოგიერთი მათგანი უფრო დიდ დროს
ატარებს გარეთ და ქუჩის შორეულ წერტილებთან აქვს შეხება, ან ნაცნო
ბები უფრო ფართო რადიუსში ჰყავს, ვიდრე სხვებს. მართლაც, ამ ქუჩის
სამეზობლოების წარმატების დიდი ნაწილი დამოკიდებულია მათ ურთი
ერთგადაფარვაზე და გადახლართულობაზე. ეს ერთ-ერთი საშუალ
 ებაა,
რითაც ისინი ეკონომიკურ და ვიზუალ
 ურ მრავალფეროვნებას აღწევენ.
საცხოვრებელი პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკში, მონოტონური სამეზობლოს ექ
სტრემალური მაგალითია და ასეთივე იქნებოდა, ქუჩის სამეზობლოს იზო
ლირებული ზოლი რომ იყოს. მაგრამ, პარკ ავენიუს მაცხოვრებლისთვის
ქუჩის სამეზობლო იწყება პარკთან, იქვე უხვევს კუთხეში და ისევ უხვევს
შემდეგ კუთხეში. ეს ზოლი კი არა, გადახლართული სამეზობლოების წყე
ბის ნაწილია, რომელიც დიდ მრავალფეროვნებას იტევს.
უამრავი იზოლირებული ქუჩის სამეზობლო არსებობს, რომლებსაც
გამოკვეთილი საზღვრ
 ები აქვს. ჩვეულებრივ, ისინი გრძელ კვარტლებთან
ასოცირდებიან (და შესაბამისად, გაიშვიათ
 ებულ ქუჩებთან), რადგან თით
ქმის ყოველთვის, გრძელი კვარტლები თვითიზოლაციისკენაა მიდრეკი
ლი. გამორჩეულად განცალკევებულ ქუჩის სამეზობლოებზე საუბარიც
არ ღირს. ჩვეულებრივ, ისინი მარცხს განასახიერებენ. მანჰეტენის უესტ-
-საიდ
 ის გრძელი, მონოტონური, თვითიზოლირებული კვარტლებისგან
შემდგ
 არი უბნის პრობლემების აღწერისას, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის
საზოგადოებრივი ურთიერთობების შესწავლის ცენტრის დოქტორი დენ
დოდსონი აღნიშნავს: „თითოეული [ქუჩა] ცალკე სამყაროა, განსხვავებუ
ლი კულტურით. ბევრ გამოკითხულს, თავისი საცხოვრებელი ქუჩის გარ
და, არსად გააჩნია სამეზობლოს განცდ
 ა“.
არეალ
 ის სირთულეების შეჯამებისას, დოქტორი დოდსონი წერს:
„სამეზობლოს დღევანდელი მდგომარეობ ა აჩვენებს, რომ იქ ადამიან ებმა
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დაკარგეს კოლექტიური მოქმედების უნარი, ასე რომ არ იყოს, ისინი დი
დი ხნის წინ აიძულებდნ ენ ქალაქის მთავრობას და სოციალ
 ურ სააგ
 ენტო
ებს სათემო ცხოვრების ზოგიერთი პრობლემის მოგვარებას“. დოქტორი
დოდსონის ეს ორი დაკვირვება ქუჩების იზოლირებულობასა და მათ ბინა
დართა არაკომპეტენტურობაზე, ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია.
მოკლედ რომ ვთქვათ, წარმატებული ქუჩის სამეზობლოები განცალ
კევებული ერთეულები არაა. ისინი წარმოადგენენ ფიზიკურ, სოციალ
 ურ
და ეკონომიკურ განგრძ ობითობებს – მართალია მცირე მასშტ
 აბის, მაგ
რამ იმავე გაგებით, როგორი მცირე მასშტ
 აბისაც თოკის შემადგენელი ძა
ფების სიგრძ ეა.
ჩვენ, ამერიკელები, საკმაოდ კარგად ვართმევთ თავს ქუჩის თვითმ
მართველობას იქ, სადაც ჩვენს ქუჩებს საკმარისი სიხშირის კომერცია, ზო
გადი აქტივობა, გამოყენება და მიმზიდველობა აქვს იმისათვის, რომ შექმ
ნას ქუჩის საჯარო ცხოვრების განგრძ ობითობა. ეს უნარი ყველაზე ხშირად
შეიმჩნ ევა და აღინიშნება ღარიბთა, ან ერთ დროს ღარიბთა უბნებში. მაგ
რამ ქმედითი ქუჩის სამეზობლოები ასევე გვხვდება მაღალშემოსავლიან
თა ისეთ უბნებში, რომლებიც პოპულარობას განგრძ ობითად ინარჩუნებს
და ეფემერული მოდურობის მსხვერპლ
 ი არაა, როგორც, მაგალითად,
მანჰეტენის ისთ-ს აიდ
 ი 50-იანებიდან 80-იანებამდე3 ან რიტენჰაუს სკვერის
უბანი ფილადელფიაშ ი.
ჩვენს ქალაქებს აკლია ქუჩის ცხოვრებისათვის აუცილებელი ატრი
ბუტებით აღჭურვილი ქუჩები. ამის ნაცვლ
 ად, ჩვენ გვაქვს სიჩლუნგის სა
სიკვდ
 ილო დაავ ადებით დაზიან ებული თვალუწვდ
 ენელი არეალ
 ები. მაგ
რამ, უამრავი ქუჩა კარგად ასრულებს თავის მოკრძ ალებულ საქმეს, თუ
მანამდე არ განადგურდება უსაშველოდ დიდ, საქალაქო პრობლემებთან
შეჯახების შედეგად; ან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ქალაქისგან,
როგორც მთლიან ობისგან სხვადასხვა სახის დახმარების არ მიღების გა
მო; ან კიდევ წინასწარგანზრ
 ახული გეგმარებითი პოლიტიკით, რომლის
დასამარცხებლად სამეზობლოს მოსახლეობ ა ძალიან სუსტია.
და აქ მივადექით თვითმმ ართველობისთვის სასარგებლო, მესამე
სახის ქალაქის სამეზობლოს – რაიო
 ნს. ვფიქრობ, ჩვეულებრივ, ამ ნა
წილში ყველაზე სუსტები ვართ და ყველაზე გამანადგურებელ მარცხს გან
ვიცდით. ჩვენ გვაქვს ქალაქის უამრავი რაიო
 ნ ი, მაგრამ მათგან მხოლოდ
რამდენიმეა ქმედითი.
წარმატებული რაიო
 ნ ის მთავარი ფუნქციაა შეუცვლ
 ელ, მაგრამ თან
დაყოლილად, პოლიტიკურად სუსტ ქუჩის სამეზობლოებსა და ქალაქს,
როგორც მთლიან ობას შორის, შუამ ავლობა.
3   იგულისხმება აღმოსავლეთ-დასავლეთ მიმართულების ქუჩები, რომელთა დიდ ნაწილს
მანჰეტენის კუნძულზე, სახელების ნაცვლად, ნომრები აქვს მინიჭებული (რედ. შენ.).
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ზემოთ, ქალაქებზე პასუხისმგ
 ებელ პირთა შორის, უმეცრება და
უყურადღებობა ტიპური მოვლენაა. ეს გარდაუვალია, რადგან დიდი ქა
ლაქები, უბრალოდ, ძალიან დიდი და კომპლ
 ექსურია იმისათვის, რომ
დაშორებული ადგილიდან ადამიანმა მათი დეტალებში აღქმა შეძლოს.
თუმცა, დეტალები მნიშვნ ელოვანია. ქალაქის მერთან და მის კომისრებ
თან შეხვედრისთვის,  მოქალაქეთა ჯგუფმა ისთ-ჰ არლემიდან, მოამზადა
დოკუმენტი, სადაც ჩამოთვლ
 ილი იყო რაიო
 ნში დისტანციურად მიღებუ
ლი გადაწყვეტილებების შედეგად გაჩენილი პრობლემების ნუსხა. იქვე,
ტექსტში ასეთი კომენტარი ეწერა: „უნდა აღინიშნოს, რომ, ჩვენ, ვინც ვმუ
შაობთ ან ვცხოვრობთ ისთ-ჰ არლემში და მასთან ყოველდღიური შეხება
გვაქვს, რაიო
 ნს აღვიქვამთ საკმაოდ განსხვავებულად, ვიდრე ისინი, ვინც
მას მხოლოდ კვეთენ გზად სამუშაოსკენ,  გაზეთში კითხულობენ მასზე ან
გადაწყვეტილებებს იღებენ მის შესახებ ქალაქის ცენტრშ ი განთავსებული
სამუშაო მაგიდიდან“. მე დაახლოებით იგივე მსმენია ბოსტონში, ჩიკაგო
ში, ცინცინატიში, სენტ-ლ
 უისში. ეს არის საჩივარი, რომელიც ყველა დიდ
ქალაქში გაისმის.  
რაიო
 ნმა ხელი უნდა შეუწყოს ქალაქის რესურსების მობილიზებას
ქვემოთ, სადაც ეს ქუჩის სამეზობლოებს სჭირდება. მან უნდა შეძლოს ქუ
ჩის სამეზობლოებში არსებული ცხოვრებისეული გამოცდილებების, ქა
ლაქის, როგორც მთლიან ობის, პოლისებში და მიზნებში თარგმნ ა. მან
ასევე უნდა შექმნ ას პირობები სასარგებლო არეალ
 ის ქალაქისაგან, რო
გორც მთლიან ობისგან, დასაცავად, იმისათვის, რომ შეინ არჩუნოს ის არა
მხოლოდ საკუთარი მოსახლეობ ისთვის, არამედ სხვა მომხმარებლების
თვისაც – მუშებისთვის, კლიენტებისთვის, ვიზიტორებისთვის.
ამ ფუნქციების შესასრულებლად, ეფექტური რაიო
 ნ ი იმდენად დი
დი უნდა იყოს, რომ ჩაითვალოს ძალად ქალაქის, როგორც მთლიან ო
ბის ცხოვრებაში. დაგეგმარების თეორ
 იის „იდეალური სამეზობლო“ ასეთი
როლისთვის გამოუსადეგარია. რაიო
 ნ ი უნდა იყოს საკმარისად დიდი და
ძლიერი იმისთვის, რომ ქალაქის მერიას ებრძ ოლოს. უფრო მცირეს აზრი
ეკარგება. მერიასთან ბრძოლა არ არის რაიო
 ნ ის ერთადერთი ან ყველა
ზე უფრო მნიშვნ ელოვანი დანიშნულება. თუმცა, ფუნქციური თვალსაზრი
სით, ეს ფაქტორი ზომის კარგი განმს აზღვრ
 ელია, რადგან ხანდახან რა
იონს ზუსტად ამის გაკეთება უწევს. ისეთ რაიო
 ნს, რომელსაც, საფრთ
 ხის
არსებობის შემთხვევაში, არ გააჩნია მერიასთან ბრძოლისა და გამარჯვე
ბის ძალაუფლება და სურვილი, ვერ ექნება სხვა სერიოზ ულ პრობლემებ
თან გამკლავების ჟინი.
ერთი წუთით დავუბრუნდეთ ზემოთ გაწყვეტილ თემას ქუჩის სამე
ზობლოების უნარის შესახებ, მიიღ
 ოს დახმარება, როდესაც ძალიან დიდი
პრობლემა წარმოიშ ობა.
არაფერია იმაზე უსუსური, ვიდრე ისეთი პრობლემის წინაშე მდგარი
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ქალაქის ქუჩა,   რომლის გადასაჭრელადაც, მარტოს ძალა არ შესწევს.
მაგალითისთვის ავიღოთ 1955 წელს, ზემო უესტ-ს აიდ
 ის ერთ-ერთ ქუჩა
ზე, ნარკოტიკების გასაღებასთან დაკავშირებით განვითარებული ამბავი.
ამ ქუჩის მაცხოვრებლები ქალაქის სხვადასხვა კუთხეში მუშაობდნ ენ და
ნაცნობ-მ ეგობრები, როგორც თავად ქუჩაზე, ისე მის გარეთაც ჰყავდათ.
ქუჩაზე, სადარბაზოებში შესასვლ
 ელი კიბის გარშემო, საკმაოდ აქტიური
საჯარო ცხოვრება მიმდინარეობდა, მაგრამ იქ ვერ შეხვდ
 ებოდით უბნის
მაღაზიებს და ჩვეულებრივ, საჯარო პერსონაჟებს. მათ ასევე არ ჰქონდათ
კავშირი რაიო
 ნ ის სამეზობლოსთან; საერთოდ, ამ არაელს არც აქვს ასე
თი რამ.
როდესაც ერთ-ერთი ბინიდან ჰეროინ ის გასაღება დაიწყო, ქუჩას
ნარკომანების ტალღა მოაწყდა – არა საცხოვრებლად, არამედ კონტაქ
ტების დასამყარებლად. ნარკოტიკების საყიდლად მათ ფული სჭირდე
ბოდათ. ამას ქუჩაზე ძარცვ ისა და ქურდობის ეპიდემია მოჰყვ ა. პარასკე
ობით, ხალხს ეშინოდა აღებული ხელფასით სახლშ ი დაბრუნება. ზოგჯერ
ქუჩიდან საშინელი კივილის ხმა ისმოდა, რაც კიდევ უფრო ატერორებდა
ადგილობრივებს. მათ რცხვენოდათ მეგობრების სახლშ ი მიღება. ქუჩის
ზოგიერთი ახალგაზრდ
 ა ნარკომანი იყო, უფრო მეტი კი – მათ გზას ედგა.
მაცხოვრებლები, რომელთა უმეტესობა კეთილსინდისიერი და პა
ტიოს ანი მოქალაქეები იყვნ ენ, ყველაფერს აკეთებდნ ენ, რაც შეეძლოთ.
ბევრჯ ერ გამოიძ ახეს პოლიცია. ზოგიერთმა ინიციატ
 ივა აიღო, ამ საკითხ
ზე პასუხისმგ
 ებელ, ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის განყოფილებას და
კავშირებოდა. მათ განყოფილების გამომძიებლებს აცნობეს სად, როდის
და ვის მიერ იყიდებოდა ჰეროინ ი და რა დღეებში ხდებოდა მომარაგება.
არაფერი იცვლ
 ებოდა, იმის გარდა, რომ მდგომარეობ ა უფრო და
უფრო მძიმდებოდა.
არასოდეს არაფერი იცვლ
 ება, როცა უმწეო პატარა ქუჩა, დიდი ქა
ლაქის ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზ ულ პრობლემას მარტო ებრძ ვ ის.
პოლიციამ ქრთამი აიღო? ვინ გაიგ
 ებს ამას?
რაიო
 ნ ის სამეზობლოს არარსებობისა და იმის გამო, რომ ვერ დამ
ყარდა კონტაქტი არეალში ამ პრობლემით შეწუხებულ სხვა ადამიან ებ
თან, ვინც ხელისუფლებაზე ზეწოლაში დახმარებას შეძლებდნ ენ, ქუჩის
მაცხოვრებლებმა ის გააკ ეთეს, რაც იცოდნენ. რატომ არ დაურეკეს ასამ
ბლეის4 ადგილობრივ წევრს? ან რატომ არ დაუკავშირდნ ენ პოლიტიკურ
კლუბს?5 ქუჩაზე ასეთ ადამიან ებს არავინ იცნობდა (ასამბლეის წევრი და
4    (New York State Assembly) ნიუ-იორკის შტატის საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატა
(რედ. შენ.).
5    სოციალ
 ური მეცნიერებების საერთაშორისო ენციკლოპედიის მიხედვით, პოლიტიკური
კლუბი არის ორგანიზაცია, რომელშიც წევრების მიზიდვა ხდება არამატერიალ
 ური, ასოცი
აციური წამახალისებლების საფუძველზე, რაც ვლინდება ჯგუფის წევრებს შორის ურთიერ
თობებში და მიკუთვნ ებულობის გრძნობაში. წახალისების ეს სისტემა ასეთ კლუბს სხვა ტიპის
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ახლოებით 115000 ადამიანს წარმოადგენს). არც ისეთებს იცნობდნ ენ,
ვინც მათთან დააკ ავშირებდათ. მოკლედ, ამ ქუჩას, უბრალოდ არანაირ
 ი
კავშირები არ ჰქონდა რაიო
 ნ ის სამეზობლოსთან. აღარავინ საუბრობს
ქმედით კავშირებზე ქმედით რაიო
 ნ ის სამეზობლოსთან. მათ, ვისაც ამის
მოგვარების უნარი შესწევდათ, ქუჩა მაშინ დატოვეს, როდესაც დაინ ახეს
მისი უიმედო მდგომარეობ ა. შედეგად, ქუჩა ქაოსში და ძალადობაში ჩა
იძირა.
ამ მოვლენების დროს, ნიუ-იორკს ენერგიული და ქმედითი პოლი
ციის კომისარი ჰყავდა, მაგრამ უშუალ
 ოდ მასთან დაკავშირება ყველას
არ შეეძლო. ქუჩებიდან, დამაჯერებელი ცნობებისა და რაიო
 ნ ებიდან ზე
წოლის გარეშე, ისიც, განსაზღვრ
 ულ დონეზე, უსუსური აღმოჩნდ
 ებოდა. ამ
ხარვეზის გამო, ბევრი კეთილი განზრ
 ახვა ზემოდან, თითქმის არ აღწევს
ქვემოთ, და პირიქით.
ზოგჯერ, ქალაქი, ქუჩის დამხმარე კი არა, ანტაგონისტია, და თუ ქუ
ჩაზე არ ცხოვრობენ ექსტრაორდინალურად გავლენიან ი მოქალაქეები,
ხშირად ის დაუცველია. ამასწინათ, ჰუდსონ სტრიტზე, ჩვენც იგივე პრობ
ლემა გვქონდა. მანჰეტენის ოლქის6 ინჟინრებმა გადაწყვიტეს ჩვენი ტრო
ტუარ
 ებისთვის 3 მეტრი ჩამოეჭრათ. ეს იყო სამანქანე გზის გაგანიერების
სულელური, განზოგადებული საქალაქო პროგრამის ნაწილი.
ჩვენ, ქუჩის მაცხოვრებლებმა გავაკეთეთ რაც შეგვეძლო. პატარა
სტამბის პატრონმა გააჩ ერა სამუშაო, რომლის დასრულებისთვის მკაც
რი ვადა ჰქონდა დაწესებული და პეტიციის ფურცლ
 ები ამობეჭდა შაბათ
დილას, რათა სკოლის ბავშვ ები მათ გავრც
 ელებაში დაგვხ მარებოდნენ.
გადამკვეთი ქუჩების მობინადრეებმა პეტიცია კიდევ უფრო შორს გაავრ
ცელეს. ორმა სამრევლო სკოლამ პეტიციები ბავშვ ებს სახლებში გაატ
 ანა.
ქუჩის მაცხოვრებლებისა და სხვა გულშემატკივრებისგან, დაახლოებით,
ათასი ხელმოწერა შეგროვდა. ამ ხელმოწერებს, პროექტით ზემოქმედე
ბის ქვეშ მყოფ, ზრდასრულ ადამიანთა უმეტესობა უნდა წარმოედგინა.
ბევრმ ა ბიზნესმენმა და მობინადრემ წერილებიც შემოგვაშველა. საბო
ლოოდ, წარმომადგენელთა ჯგუფმა დელეგაცია ჩამოაყ ალიბა, რომე
ლიც ოლქის პრეზიდენტს – არჩეულ, პასუხისმგ
 ებელ საჯარო მოხელეს
უნდა სწვეოდ
 ა.
საეჭვოა, მარტოებს, დაუხმარებლად, გამარჯვების რაიმ ე შანსი
გვქონოდა. ჩვენ ვეწინააღმდ
 ეგებოდით გაფეტიშებულ, ქუჩის მოწესრი
გების ზოგად პოლიტიკას და მავანთათვის ძალიან დიდი ფულის მომტან
მშენებლობას, რომლისთვისაც მოსამზადებელი სამუშაოე ბი დიდი ხნის
ჩატარებული იყო. ამ გეგმის შესახებ, სამუშაოე ბის დაწყების წინ, შემთხვე
პოლიტიკური ორგანიზაციებისგან გამოარჩევს. მისი მიზანია არჩევნების შედეგებზე, პოლი
ტიკური პარტიების ლიდერებზე ან პოლიტიკის წარმოებაზე ზეგავლენა (რედ. შენ).
6    (Manhattan Borough) ნიუ-იორკის ხუთი ოლქიდან ერთ-ერთი (რედ. შენ.).
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ვით შევიტყვეთ. არანაირ
 ი საჯარო განხილვა არ ჩატარებულა, რამდენა
დაც, ტექნიკურად ის მხოლოდ ტროტუარ
 ის მოწესრიგებას გულისხმობდა.
თავიდან გვითხრეს, რომ გეგმა არ შეიცვლ
 ებოდა, ამიტომ ჩვენ
გვჭირდებოდა ძალა, რომელიც პროტესტში გვერდშ ი დაგვიდგებოდა. ეს
ძალა ჩვენი რაიო
 ნ იდან – გრინვიჩ-ვ ილიჯიდან მივიღეთ. მართლაც, პეტი
ციის მთავარი მიზანი საკითხის რაიო
 ნ ის მასშტ
 აბით დრამატიზირება იყო.
რაიო
 ნ ული ორგანიზაციების მიერ სწრაფად მიღებული რეზოლუციები,
ჩვენთვის უფრო ბევრს ნიშნავდა, ვიდრე ქუჩის სამეზობლოს მიერ აზრების
გამოხატვა. ადამიან ები, რომლებმაც ჩვენი ბრძოლის პერიოდში ხელი
სუფლებაზე ყველაზე დიდი ზეწოლა მოახდინეს, სხვა ქუჩებიდან იყვნ ენ,
ზოგიერთი მათგანი კი, რაიო
 ნ ის მეორ
 ე მხრიდან. მათ ყველაზე დიდი გავ
ლენა იქონიეს ზუსტად იმიტომ, რომ ისინი რაიო
 ნ ული მასშტ
 აბის აზრს და
აზრის შემქმნ ელებს წარმოადგენდნ ენ. მათი დახმარებით ჩვენ გავიმარჯ
ვეთ.
ასეთი დახმარების გარეშე, ქუჩების უმეტესობა ვერ იბრძოლებდა ქა
ლაქის ხელისუფლების, თუ სხვა გარემოებებიდან მომავალი პრობლემე
ბის წინააღმდ
 ეგ. ამაოდ გარჯა არავის  მოსწონს.
ჩვენი ქუჩის ზოგიერთ პიროვნებას მიღებული დახმარება ავალდე
ბულებს, საჭიროების შემთხვევაში, იაქტიუროს სხვა ქუჩების ან რაიო
 ნ ის
საერთო პრობლემების გადაწყვეტის საქმეში. თუ ჩვენ ამას უგულებელვ
ყოფთ, შეიძლება მომავალში დახმარება ვეღარ მივიღოთ.
რაიო
 ნ ები, რომლებსაც ქუჩიდან მოპოვებული ცნობების ზემოთ ატა
ნა შეუძლია, ზოგჯერ ეფექტურია ამ ინფორმაციის საქალაქო პოლისებად
თარგმნ ის საქმეში. აი, კარგი მაგალითი: ოფიციალ
 ურად, ნიუ-იორკი ნარ
კოპოლიტიკის რეფორმას ახორციელებს.   ამავე დროს, ქალაქის ხელი
სუფლება ფედერალური მთავრობისგან მოითხოვს გააძლიეროს ნარკო
ტიკების კონტრაბანდასთან ბრძოლა. ამ საქმის დასაძრავად აუცილებელი
კვლევები და სააგ
 იტაციო სამუშაო არ დაწყებულა ვინმე მისტიური „მათ“ის მიერ. საჯარო აგიტაცია ნარკოპოლიტიკის რეფორმის და ნარკომან
თა მკურნალობის გაფართოების შესახებ, პირველად არა თანამდებობის
პირებმა, არამედ რაიო
 ნ ულმა ჯგუფებმა დაიწყეს, მაგალითად, ისთ-ჰ არ
ლემში და გრინვიჩ-ვ ილიჯში. ის სამარცხვინო ფაქტი, რომ მსხვერპლ
 თ
 ა
მასობრივი დაპატიმრებების ფონზე, გამსაღებლები ღიად და დაუსჯელად
მოქმედებენ,   სწორედ ამ ჯგუფებმა გამოაქვეყნა და არა საჯარო მოხე
ლეებმა და მით უმეტეს, პოლიციამ. მათ შეისწავლეს პრობლემა და ხმა
აღიმაღლეს ცვლილებებისთვის ზუსტად იმიტომ, რომ ყველაზე ახლოს
დგანან ქუჩის სამეზობლოების გამოცდილებასთან. ამის საპირისპიროდ,
ზემო უესტ-ს აიდ
 ის იმ ობლად დარჩენილი ქუჩის მსგავსი გამოცდილება,
სხვაგან გადასვლ
 ის გარდა, არავის არაფერს ასწავლის.
მცდარია ის აზრი, რომ შესაძლებელია სხვადასხვა ცალკეული სა
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მეზობლოებისგან რაიო
 ნ ების ფორმირება ფედერალური პრინციპებით.
ნიუ-იორკის ქვემო ისთ-ს აიდ
 ი, ამ პრინციპით, დღეს, ქმედითი რაიო
 ნ ის
ჩამოყალიბებას ცდილობს და ამისთვის დიდი ფილანტროპიული გრან
ტებიც მიიღ
 ო. ფორმალიზებული ფედერალური სისტემა საკმაოდ კარგად
მუშაობს ისეთი მიზნების მისაღწევად, რაზეც ყველა ერთხმად თანხმდ
 ება,
მაგალითად, როგორიცაა, ზეწოლის განხორციელება ახალი საავ ადმყ ო
ფოს ასაშენებლად. მაგრამ, ქალაქის ცხოვრებაში ბევრი სასიცოცხლო
საკითხი წინააღმდ
 ეგობრივია. მაგალითად, ქვემო ისთ-ს აიდში, ფედერა
ლურ პრინციპებზე აგებული რაიო
 ნ ის ორგანიზაციული სტრუქტურა აერ
თიან ებს ადამიან ებს, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი სახლებისა და სა
მეზობლოების ბულდოზერებით ნგრევისგან დაცვას. მაგრამ მასში ასევე
შედიან კოოპ ერატიული პროექტების დეველოპერები და სხვა ბიზნესინ
ტერესების წარმომადგენლები, ვისაც ამ სამეზობლოების გასაწმენდად
მთავრობის ძალაუფლების გამოყენება სურთ. ეს ნამდვ ილი ინტერესთა
კონფლიქტია – ამ შემთხვევაში, ისტორიული კონფლიქტი მტაცებელსა და
მსხვერპლს შორის. ადამიან ები, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილო
ბენ, უამრავ ენერგიას ხარჯავენ ფუჭად რეზოლუციების და სხვა დოკუმენ
ტების მიღების მცდელობაში დირექტორთა საბჭოს მიერ, რომელშიც მათი
მთავარი მტრები შედიან.
მნიშვნ ელოვანი ლოკალური საკითხების გარშემო გააფთრებული
ბრძოლისას, ქალაქის პოლისებზე ან გადაწყვეტილებებზე გავლენის მო
სახდენად, ორივე მხარეს სჭირდება კონსოლიდირებული, რაიო
 ნ ული მას
შტაბის ძალა (უფრო მცირე რამ არაეფექტური იქნება). მათ ერთმანეთთან
და ქალაქის ხელისუფლებასთან ბრძოლა უნდა წარმართონ ისეთ სიბრ
ტყეზე, სადაც ეფექტური გადაწყვეტილებები მიიღ
 ება, რადგან ეს გამარჯ
ვების განმს აზღვრ
 ელია. ნებისმიერი რამ, რაც მოქიშპეებს, იერარქიასთან
და დირექტორთა საბჭოებთან „გადაწყვეტილების მიღების“ პროცესში
ჩაბმით, თავიანთი ძალის ფრაგმენტაციას და მცდელობების შესუსტებას
აიძულებს, გადაიყვანს იმ არაეფექტურ სიბრტ
 ყეებზე, სადაც გადაწყვეტი
ლების მიმღები სახელისუფლებო ძალები არ გვხვდებიან. ეს პოლიტიკურ
ცხოვრებას, მოქალაქეთა ქმედითუნარიან ობას და თვითმმ ართველობას
ფიტავს. შედეგად ვიღებთ თვითმმ ართველობანას თამაშს და არა რეა
ლურ თვითმმ ართველობას.
მაგალითად, როდესაც გრინვიჩ-ვ ილიჯი, თავის პარკში, ვაშინგტონ
სკვერში, მაგისტრალის გატარების წინააღმდ
 ეგ იბრძ ოდა, აბსოლუტური
უმრავლესობა პროექტის წინააღმდ
 ეგი იყო. მაგისტრალის გატარებას ემ
ხრობოდა რამდენიმე ცნობილი ადამიან ი, რომლებსაც რაიო
 ნ ის შემადგე
ნელ სექციებში ლიდერების პოზიციები ეკავა. ბუნებრივია, ისინი ცდილობ
დნენ ბრძოლის წარმართვას სექციების ორგანიზაციის დონეზე. ამასვე
ცდილობდა ქალაქის ხელისუფლება. ასეთი ტაქტიკით უმრავლესობის
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აზრი დაიყ ოფოდა. ეს ჭეშმარიტება გაამჟღ
 ავნა რაიმ ონდ რუბინოვმა, ადა
მიანმა, რომელიც რაიო
 ნში არ ცხოვრობდა, მაგრამ იქ მუშაობდა. რუბი
ნოვმა გაერთიან ებული საგანგებო კომიტეტის ფორმირებას შეუწყო ხელი.
ეს იყო ნამდვ ილი რაიო
 ნ ული ორგანიზაცია, რომელიც სხვა ორგანიზაცი
ულ ხაზებში იჭრებოდა. ქმედითი რაიო
 ნ ები ფუნქციონ ირებენ, როგორც
თავისთავადი საგნები, და უფრო მნიშვნ ელოვანია, რომ საერთო აზრის
მქონე მათმა მოქალაქეებმა, ერთად იმოქმედონ რაიო
 ნ ის მასშტ
 აბით. წი
ნააღმდ
 ეგ შემთხვევაში, მათ არაფერი გამოუვათ. რაიო
 ნ ები არ არის ფე
დერალურ პრინციპებზე გაერთიან ებული მცირე სამთავროების ჯგუფები.
თუ ისინი მოქმედებენ, მოქმედებენ, როგორც ერთიან ი ძალისა და აზრის
მქონე ერთეულები, იმდენად დიდები, რომ ანგარიში გაუწიონ.
ჩვენს ქალაქებში ბევრი კუნძულისმაგვარი სამეზობლოა, ძალიან
მცირე იმისთვის, რომ რაიო
 ნ ის ფუნქციები შეასრულოს. ესენია არა მხო
ლოდ დაპროექტებული, არამედ დაუგეგმარებელი სამეზობლოები. ეს
დაუგეგმარებელი, მცირე ერთეულები ისტორიულად ჩამოყალიბდა და
ხშირად, განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების ანკლავებს წარმოადგენს.
ჩვეულებრივ, ისინი ქუჩის სამეზობლოების ფუნქციებს კარგად ასრულე
ბენ, და შესაბამისად, სამეზობლოს სოციალ
 ურ პრობლემებს და შიგნიდან
მომავალ ხრწნას შესანიშნავად უმკლავდებიან. მაგრამ, რამდენადაც უსუ
სურია ასეთი მცირე სამეზობლოები, იმდენად დაუცველია  მათი ქუჩები იმ
პრობლემებისგან, რომლებსაც სათავე სამეზობლოს გარეთ აქვს. ისინი
ტყუვდებიან პირობების და სერვისების გაუმჯობესებით, რადგან მათი მო
საპოვებელი ძალა არ გააჩნიათ. ისინი უძლურნი არიან შეაჩ ერონ იპოთე
კარების მიერ არეალ
 ების საკრედიტო შავ სიაშ ი შეყვანისგან გამოწვეული
ნელი სიკვდ
 ილი – პრობლემა, რომელთან ბრძოლა ანგარიშგასაწევი რა
იონ ული ძალის არსებობის პირობებშიც რთულია. თუ მეზობელ უბნებთან
კონფლიქტში ერთვებიან, ყოველთვის უძლურნი არიან ურთიერთობის გა
მოსწორებაში. პირიქით, იზოლირებულობა ხელს უწყობს ურთიერთობე
ბის გაუარ
 ესებას.
ზოგჯერ სამეზობლო, რომელიც ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ რა
იონ ის ფუნქციები შეასრულოს, იღებს საჭირო ძალას თუ ჰყავს განსაკუთ
რებულად გავლენიან ი მაცხოვრებელი ან მნიშვნ ელოვანი ინსტიტუცია.
მაგრამ ასეთი სამეზობლოს მოქალაქეები „უფასო“ საჩუქრის სანაცვლ
 ოს
მაშინ იღებენ, როდესაც მათი ინტერესები „მამა“ ფიგურების ან ინსტიტუ
ციების ინტერესებს ეწინააღმდ
 ეგება. ისინი ვერ ახერხებენ დაამ არცხონ
„მამა“ სამთავრობო ოფისებში, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღ
 ება და შე
საბამისად, უძლურნი არიან ასწავლონ მას, ან გავლენა მოახდინონ მასზე.
მაგალითისთვის, ხშირად, ისეთი სამეზობლოები, სადაც უნივერსიტეტია
განთავსებული, ასეთ უსუსურ მდგომარეობ აშია.
გახდება თუ არა საკმარისი პოტენციური ძალის მქონე რაიო
 ნ ი ეფექ
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ტური და ქმედითი დემოკრატიული თვითმმ ართველობის ორგანო, დიდ
წილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დაძლეულია მასში შემავა
ლი პატარა სამეზობლოების იზოლირებულობა. რაიო
 ნ ისთვის და მასში
გაერთიან ებული აქტორებისთვის, ეს უმთავრესად სოციალ
 ური და პოლი
ტიკური, მაგრამ, ამავდრ
 ოულად, ფიზიკური პრობლემაცაა. დაგეგმარების
წარმართვა, რაიო
 ნ ის ზომაზე მცირე, განცალკევებული სამეზობლოს იდე
ალით, თვითმმ ართველობის დამხობის ტოლფასია. ასეთ შემთხვევებში,
სენტიმენტალური და პატერნალისტური მოტივების არსებობა გამართ
ლება არ არის. იქ კი, სადაც მცირე სამეზობლოების ფიზიკური იზოლაცია
გამძაფრებულია აშკარა სოციალ
 ური განსხვავებებით, როგორც სპეციფი
კური შემოსავლის მქონე ჯგუფებისთვის განკუთვნ ილ საცხოვრებელ პრო
ექტებში, თვითმმ ართველობის განხორციელება განსაკუთრებული საფრ
თხის წინაშე დგას.
ქალაქის იმ რაიო
 ნ ების ფასი, რომლებიც რეალ
 ურ ძალაუფლებას
ფლობს (და სადაც ქუჩის სამეზობლოები არაა დაკარგული უსასრულოდ
პატარა ერთეულებად), ჩემი აღმოჩენა არ არის და ის, კვლავდაკვლ
 ავ, ემ
პირიულად ვლინდება. თითქმის ყველა დიდ ქალაქს აქვს, სულ მცირე, ერ
თი ასეთი ქმედითი რაიო
 ნ ი. ბევრი სხვა არეალ
 ი დროდადრო, კრიზისების
შემთხვევაში, ცდილობს აიღოს რაიო
 ნ ის ფუნქციები.
გასაკვირი არაა, რომ ეფექტური რაიო
 ნ ი, დროთა განმავლობაში
იძენს კიდევ უფრო მეტ პოლიტიკურ ძალაუფლებას. ის ასევე წარმოშობს
პიროვნებების მთელ წყებას, რომლებსაც შეუძლიათ ერთდრ
 ოულად
იმოქმედონ ქუჩის, რაიო
 ნ ის და ქალაქის დონეებზე.
ქმედითი რაიო
 ნ ების შექმნ ის საქმეში ჩვენი გამანადგურებელი ჩა
ვარდნ ის აღმოფხვრ
 ა, დიდწილად, ქალაქში ადმინისტრაციული ცვლი
ლების პრობლემაა, რომელსაც აქ აღარ ჩავუღრმ ავდებით. მაგრამ, სხვა
საკითხებთან ერთად, საჭიროა უარი ვთქვათ ქალაქის სამეზობლოების
შესახებ არსებულ, კონვენციურ გეგმარებით იდეებზე. გეგმარებისა და ზო
ნირების თეორ
 იაშ ი „იდეალური“   სამეზობლო ძალიან დიდია იმისთვის,
რომ ქუჩის სამეზობლოს კომპეტენცია ან მნიშვნ ელობა ჰქონდეს, და ამავ
დროულად, ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ რაიო
 ნ ის ფუნქციები იტვირ
თოს. ის არაფრად ვარგა, საწყის წერტილადაც არ გამოდგება. როგორც
მედიცინაში სისხლის გამოშვების რწმენა, ის არის მცდარი შემობრუნება
ნათელი წარმოდგენის ძიებაში.
თუ რეალ
 ურ ცხოვრებაში, თვითმმ ართველობის განხორციელები
სას, ქალაქის სამეზობლოების სახეობ ებიდან მხოლოდ ქალაქი, როგორც
მთლიან ობა, ქუჩები და რაიო
 ნები ახდენს სასარგებლო ფუნქციების დე
მონსტრირებას, მაშინ ეფექტური სამეზობლოს ფიზიკური დაგეგმარება
შემდეგ მიზნებს უნდა ისახავდეს:
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1. ცოცხალი და საინტერესო ქუჩების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას;
2. პოტენციურად სუბქალაქური7 ზომისა და ძალის რაიონში, ასეთი
ქუჩებისგან, რაც შეიძლება განგრძ ობითი ქსოვილის შექმნ ას;
3. პარკების, სკვერებისა და საჯარო ნაგებობების, ამ ქუჩათა ქსოვი
ლის ნაწილად ქცევას; მათ გამოყენებას ქსოვილის კომპლ
 ექსურობისა და
მრავალფუნქციურობის ინტენსიფიკაციისთვის და გადაჭდობისთვის. ისი
ნი არ უნდა იქნან გამოყენებული სხვადასხვა ფუნქციების ან სუბრაიო
 ნ ული
სამეზობლოების ერთმანეთისგან საიზ ოლაციოდ;
4. რაიო
 ნ ის ზომისთვის შესაფერისი არეალ
 ების ფუნქციური იდენტო
ბის ხაზგასმას.
თუ პირველი სამი მიზანი მიიღწევა, მეოთხე თავისით მოჰყვ ება. აი
რატომ: მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ იდენტიფიკაცია მოახდინონ
ისეთ აბსტრაქციასთან, როგორიც რაიო
 ნ ია. უმეტესობა ჩვენგანი ადგილ
თან იდენტიფიკაციას ვახდენთ იმ მიზეზით, რომ მას ვიყენებთ და პირა
დად ვიცნობთ. ჩვენ ვმოძრაობთ მის ფარგლებში და მისი იმედიც გვაქვს.
ერთადერთი მიზეზი რატომაც ზოგიერთი ამას უფრო ხშირად და ფართოდ
აკეთებს ისაა, რომ სიახლოვეში არსებული სასარგებლო, საინტერესო ან
მოხერხებული განსხვავებები იქცევს ყურადღებას.
ნებაყოფლობით თითქმის არავინ მოგზაურობს ერთგვარობიდან
ერთგვარობისკენ და განმეორებიდან განმეორ
 ებისკენ, მაშინაც კი, თუ
ამისთვის საჭირო ფიზიკური ძალა ტრივიალ
 ურია.8
განსხვავებები, და არა დუბლირებები, ხელს უწყობს ჯვარედინ გამო
ყენებებს და შესაბამისად, პიროვნების იდენტიფიცირებას თავის საარსებო
გარემოზე დიდ არეალთან. მონოტონურობა ჯვარედინი გამოყენებების და
შესაბამისად, ფუნქციური ერთიან ობის მტერია. უშუალ
 ო მაცხოვრებელთა
გარდა, არავის შეუძლია ბუნებრივი იდენტობა ან ინტერესი ჰქონდეს და
გეგმარებული თუ დაუგეგმარებელი „გავლენის ზონის“ ან მისი შიგთავსის
მიმართ.
გამოყენებების ცენტრები ვითარდება ცოცხალ, მრავალფეროვან
7   სუბ – რთული სიტყვის პირველი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს ქვევით, რი
სამე ქვეშ ყოფნას. ამ შემთხვევაში, სუბქალაქური აღნიშნავს ქალაქის, როგორც მთლიან ო
ბის, შემადგენელ ერთეულს (რედ.შენ.).
8   ამგვარად, ისთ-ჰ არლემში, ჯეფერსონ-ჰ აუსის საცხოვრებელ პროექტში აღმოაჩ ინეს, რომ  
ოთხი წლის განმავლობაში, აქ მცხოვრებ ბევრ ადამიანს არასოდეს შეევლო თვალი სათემო
ცენტრისთვის. ის განლაგებულია პროექტის ჩიხში (ჩიხში იმ თვალსაზრისით, რომ იქ არ არის
ქალაქის ცხოვრება, მხოლოდ პარკია შენობის მიღმა). პროექტის სხვა ნაწილების მაცხოვ
რებლებს არ ჰქონიათ იქ მისვლ
 ის მიზეზი, ხოლო არმისვლ
 ის მიზეზები საკმაოდ ჰქონდათ.
ისე ჩანდა, თითქოს იქით ყველაფერი იგივე იყო. გრანდ სტრიტის სათემო გაერთიან ების დი
რექტორი, დორა ტანენბაუმი იქვე მდებარე საცხოვრებელი პროექტის სხვადასხვა შენობების
დაჯგუფებებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე ამბობს: „ამ ადამიან ებს უჭირთ იმის გაგება, რომ ერ
თმანეთთან რაღაც აქვთ საერთო. ისინი ისე იქცევიან, თითქოს, პროექტის სხვადასხვა ნაწი
ლები სხვადასხვა პლანეტები იყოს“. ვიზუალ
 ურად ეს პროექტები შეკავშირებულია, მაგრამ
ფუნქციურად ასე არ არის. გარეგნობა იტყუება (ავტ.შენ.).
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რაიო
 ნ ებში, ისევე, როგორც, მცირე მასშტ
 აბში, ჩნდება პარკებში. ასეთ
ცენტრებს განსაკუთრებული მნიშვნ ელობა აქვს რაიო
 ნ ის იდენტიფიცირე
ბაში, თუ ასევე შეიც
 ავს ღირსშესანიშნაობ ას, რომელიც სიმბოლურად აძ
ლიერებს ადგილს და გარკვეული აზრით – რაიო
 ნსაც. მაგრამ ცენტრებს
არ შეუძლია რაიო
 ნ ების იდენტიფიცირების ტვირთის მარტო ზიდვა. მასში
მუდმივად უნდა გვხვდებოდეს სხვადასხვაგვარი კომერციული და კულ
ტურული დაწესებულებები და სხვადასხვა საყურებელი სცენები. ამ ქსო
ვილში ფუნქციურად დესტრუქციულია ფიზიკური ბარიერები: უზარმაზარი
სატრანსპორტო არტერიები, დიდი პარკები, ინსტიტუციური შენობების
დაჯგუფებები, რადგან ჯვარედინ გამოყენებას აფერხებს.
მაინც რა ზომის უნდა იყოს ეფექტური რაიო
 ნ ი? მე წარმოვადგინე ზო
მის ფუნქციური განსაზღვრ
 ება: იმდენად დიდი, რომ ებრძ ოლოს ქალაქის
მერიას, მაგრამ არა იმდენად, რომ ქუჩის სამეზობლოებმა ვეღარ შეძლოს
მისი ყურადღების მიქცევა.
ეს ნიშნავს სხვადასხვა ზომას სხვადასხვა ქალაქში, რაც, ნაწილობ
რივ, დამოკიდებულია ქალაქის, როგორც მთლიან ობის ზომაზე. როდე
საც ბოსტონში, ნორს-ენდის პოპულაცია 30000-ზე მეტი ადამიან ისგან შედ
გებოდა, ის ძლიერი რაიო
 ნ ი იყო. დღეს, მისი მოსახლეობ ა განახევრდ
 ა,
ნაწილობრივ, მის ბინებში მობინადრეთა სიჭარბის შემცირების მისასალ
მებელი პროცესის გამო, რამდენადაც მისმა მოსახლეობ ამ ჯურღმ ულის
მდგომარეობ აში მყოფი რაიო
 ნ ის გაჯანსაღება მოახ ერხა და ნაწილობ
რივ, ახალი მაგისტრალის გაყვანის სამწუხარო ფაქტის გამო. მიუხედავად
იმისა, რომ ის დღესაც შეკრულია, მან დაკარგა მნიშვნ ელოვანი რაიო
 ნ უ
ლი მასშტ
 აბის ძალა. ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა ბოსტონი, პიცბურგი
ან ფილადელფია, შესაძლოა, 30000 ადამიან ი საკმარისი იყოს რაიო
 ნ ის
ჩამოსაყალიბებლად.
თუმცა, ნიუ-იორკში ან ჩიკაგოში 30000-იანი რაიო
 ნ ი არაფერს ნიშ
ნავს. ადგილობრივი რაიო
 ნ ული საბჭოს დირექტორის თქმით, ბექ-ოფ-ზე-იარდს ი, ჩიკაგოს ყველაზე ეფექტური რაიო
 ნ ი, 100000 ადამიანს აერ
თიან ებს და აქ მოსახლეობ ის რიცხვი კვლავ იზრდ
 ება. გრინვიჩ-ვ ილიჯი,
ნიუ-იორკში,  ეფექტური რაიო
 ნის კვალობაზე მცირეა, მაგრამ სიცოცხლი
სუნარიან ობას სხვა უპირატესობების ხარჯზე ინარჩუნებს. მას ჰყავს დაახ
ლოებით 80000 რეზიდენტი, აქ მომუშავე ადამიან ებთან ერთად კი, 125000მდე ადამიანს ითვლ
 ის. ისთ-ჰ არლემი და ქვემო ისთ-ს აიდ
 ი, ნიუ-იორკში,
ცდილობს ეფექტური რაიო
 ნ ების შექმნ ას. თითოეულს ჰყავს დაახლოებით
200000 მოსახლე და კიდევ საჭიროებს მათ.  
რა თქმა უნდა, მოსახლეობ ის რაოდ
 ენობის გარდა, სხვა ფაქტორებ
საც აქვს გავლენა რაიო
 ნ ის ეფექტურობაზე, განსაკუთრებით, კარგ კომუ
ნიკაციას ა და მორალურ გარემოს. მაგრამ მოსახლეობ ის რაოდ
 ენობა
სასიცოცხლოდ მნიშვნ ელოვანია, რადგან მასში საარჩევნო ხმები გამო
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იხატება. ამერიკული ქალაქების მართვაში ორი რეალ
 ური საჯარო ძალა
არსებობს: საარჩევნო ხმები და ფულის კონტროლი. უფრო ლამაზად რომ
ჟღერდეს, ჩვენ მათ შეგვიძლია ვუწოდოთ, „საზოგადოებრივი აზრი“ და
„ფონდების ხარჯვა“, მაგრამ მაინც ხმებთან და ფულთან გვექნება საქმე.
ეფექტური რაიო
 ნ ი და მისი მედიაც
 იის წყალობით, ქუჩის სამეზობლოები,
ფლობს ერთ-ერთ მათგანს: საარჩევნო ხმების ძალას. მას მხოლოდ და
მხოლოდ ამის საშუალ
 ებით შეუძლია იქონიოს გავლენა ხელისუფლების
გადაწყვეტილებებზე.  
რობერტ მოზესის9 საქმეების გატანის გენია, დიდწილად, ამის გააზ
რებაში მდგომარეობს. იგი საჯარო ფულის კონტროლს ეფექტურად იყე
ნებს იმისთვის, რომ თავის ჭკუაზ ე ატაროს არჩეული პირები, რომლებიც
წესით, ხშირად, ამომრჩ ეველთა საწინააღმდ
 ეგო ინტერესებს უნდა წარ
მოადგენდნ ენ. ეს რა თქმა უნდა, დემოკრატიული მმართველობის ძველი,
სევდიან ი ისტორიაა . ფულის ძალის მეშვეობ ით, ამომრჩ ეველთა ძალის
იგნორირება ერთნაირ
 ად ეფექტურად შეიძლება განხორციელდეს, რო
გორც საჯარო მოხელეების, ისე კერძო ინტერესების თაღლითი წარმო
მადგენლების მიერ. არჩეული პირის ცდუნება ან მისი დამხობა ადვილია,
როდესაც ელექტორატი დაყოფილია ძალის არაეფექტურ ერთეულებად.
მაქსიმალურ ზომაზე თუ ვიმსჯელებთ, არ შემხვედრია 200000-იანი
პოპულაციის მქონეზე უფრო დიდი ქმედითი რაიო
 ნ ი. ნებისმიერ შემთხ
ვევაში, გეოგრაფიული ზომა   მოსახლეობ ის რაოდ
 ენობის ემპირიულ
ლიმიტს აწესებს. რეალ
 ურ ცხოვრებაში, ბუნებრივად აღმოცენებული
ეფექტური რაიო
 ნის მაქსიმალური ფართობი, უხეშად, 4 კვადრატული კი
ლომეტრია10. ალბათიმიტომ, რომ უფრო დიდი რაიო
 ნ ი ძალიან მოუხერ
ხებელი ხდება ლოკალური ჯვარედინი გამოყენებებისთვის და ფუნქციური
იდენტობისთვის, რაც საფუძვლ
 ად უდევს რაიო
 ნ ის პოლიტიკურ იდენტო
ბას. შესაბამისად, ძალიან დიდ ქალაქში, იმისათვის, რომ წარმატებუ
ლი რაიონ ები შეიქმნ ას, მოსახლეობ ის სიმჭიდროვე მაღალი უნდა იყოს.
სხვაგვარად, საჭირო პოლიტიკური ძალა ვერასოდეს შეერწყმება სიცოცხ
ლისუნარიან გეოგრაფიულ იდენტობას.
გეოგრაფიული ზომის შესახებ გამოთქმული ეს თვალსაზრისი არ
გულისხმობს იმას, რომ შესაძლებელია ქალაქის აღწერა დაახლოებით 4
9   რობერტ მოზესი – მე-20 საუკუნის ნიუ-იორკის, ლონგ-აილ
 ენდისა და მისი შემოგარენის
”დიდი მშენებელი”. როგორც თანამედროვე ქალაქის იერსახის შემქმნ ელს, მას ხშირად პა
რიზის მეორე იმპერიის ბარონ ოსმანს ადარებენ და ერთხმად აშშ- ის ქალაქგეგმარებაში
ყველაზე პოლარიზებულ ფიგურად აღიარ
 ებენ. მიუხედავად იმისა, რომ არჩეულ თანამდე
ბობაზე არასდრ
 ოს უმუშავია, მოზესი ყველაზე გავლენიან ი პიროვნება იყო ნიუ-იორკის მთავ
რობაში 1930-იანიდან 1950-იან წლებამდე (რედ. შენ.).
10    რამდენადაც ინფორმაციაზ ე ხელი მიმიწვდ
 ება, ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ი ჩიკაგოში, მნიშვნ ე
ლოვანი გამონაკლისია ამ წესიდან. ამ გამონაკლისმა, შესაძლოა, სასარგებლო დასკვნ ების
საშუალ
 ება მოგვც
 ეს ზოგიერთ შემთხვევაში, რომლებზედაც აქ აღარ შევჩერდებით, მაგრამ
მოგვიან ებით, ადმინისტრაციული საკითხის განხილვისას დავუბრუნდებით (ავტ. შენ.).
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კვადრატული კილომეტრის დასაზღვრ
 ულ სეგმენტებად და შესაბამისად
– რაიო
 ნ ებად. რაიო
 ნ ებს ქმნის არა საზღვრ
 ები, არამედ ჯვარედინი გამო
ყენებები და სიცოცხლე. ფიზიკური ზომებისა და საზღვრ
 ების განხილვის
მნიშვნ ელობა იმაში მდგომარეობს, რომ სადღაც უნდა არსებობდეს ბუ
ნებრივი თუ ადამიან ის მიერ შექმნ ილი ობიექტები, რომლებიც ჯვარედინ
გამოყენებებს ბარიერებს შეუქმნ ის. უკეთესია, რომ ისინი რაიო
 ნ ის პოტენ
ციალ
 ის მქონე არეალ
 ების კიდეებთან მდებარეობდნ ენ, ვიდრე სხვაგვა
რად იჭრებოდნენ ქმედითი რაიო
 ნ ების განგრძ ობითობაში. რაიო
 ნ ის არსს
გამოხატავს მისი შიგთავსი, შინაგანი განგრძ ობითობა, მისი გამოყენების
ფორმების ურთიერთგადაფარვები და არა ის, თუ როგორ მთავრდ
 ება,
ან როგორ გამოიყ ურება იგი ზემოდან. მართლაც, ბევრ შემთხვევაში, თუ
რაიმ ე ფიზიკური ბარიერი არ უშლის ხელს, ძალიან პოპულარული რაი
ონები სპონტანურად აფართოებს  საზღვრ
 ებს. მკაფიოდ შემოსაზღვრ
 ულ
რაიო
 ნს, ქალაქის სხვა ნაწილებიდან შემომსვლ
 ელი, ეკონომიკურად მას
ტიმულირებელი ვიზიტორების დაკარგვის საფრთ
 ხე ექმნ ება.
სამეზობლო ერთეულები, რომლებიც ფორმალისტური საზღვრ
 ე
ბის ნაცვლ
 ად, განსაზღვრ
 ულია მათი ქსოვილით, სიცოცხლითა და მათი
ვე წიაღში აღმოცენებული კომპლ
 ექსური ჯვარედინი გამოყენებებით, რა
თქმა უნდა, წინააღმდ
 ეგობაში მოდის დოგმატურ გეგმარებით იდეებთან.
განსხვავება ასეთია: გქონდეს საქმე ცოცხალ, რთულ ორგანიზმებთან,
რომლებსაც შეუძლია ფორმა მისცეს თავის მომავალს, და გქონდეს საქ
მე მყიფე და ინერტულ დასახლებებთან, რომლებსაც მხოლოდ ნაბოძებზე
მეურვეობ ა ძალუძს (და ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას).
როდესაც რაიო
 ნ ების საჭიროებაზე ვსაუბრობ, არ მინდა შეიქმნ ას
წარმოდგენა, თითქოს, ქალაქის ეფექტური რაიო
 ნ ი ეკონომიკურად, პო
ლიტიკურად ან სოციალ
 ურად თვითკმარი ერთეულია. რა თქმა უნდა,
არ არის და არც შეიძლება იყოს, იმაზე მეტად თვითკმარი, ვიდრე ქუჩა.
არც ზუსტად ერთნაირ
 ი რაიო
 ნ ების არსებობაა შესაძლებელი; მათ შორის
უზარმაზარი განსხვავებებია და უნდა იყოს კიდეც. ქალაქი არ არის გან
მეორ
 ებითი დასახლებების კრებული. საინტერესო რაიო
 ნს თავისი საკუ
თარი ხასიათ
 ი და სპეციფიკა აქვს. ის იზიდავს მომხმარებლებს გარედან
(თუ ასე არ ხდება, მაშინ მას ნამდვ ილად მცირე ურბანული ეკონომიკური
მრავალფეროვნება აქვს), ადგილობრივი მოსახლეობ ა კი, გარეთ გადის.
რაიო
 ნ ის თვითკმარობის საჭიროება არც არსებობს. ჩიკაგოს ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ში, 1940-იან წლებამდე, ოჯახების მარჩენალთა უმეტესობა
რაიო
 ნში არსებულ სასაკლაოებზე მუშაობდა. ამან გავლენა იქონია რა
იონ ის ჩამოყალიბებაზე, რადგან აქ, რაიო
 ნ ის ორგანიზაცია პროფკავში
რის ორგანიზაციის გაგრძ ელება იყო. მაგრამ როდესაც ადგილობრივმა
მაცხოვრებლებმა და მათმა შვილებმა დაასრულეს სასაკლაოე ბზე მუშა
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ობა, ისინი დანარჩენი ქალაქის შრომით და საჯარო ცხოვრებას შეუერ
თდნ ენ. დღეს, სკოლისშემდეგი სამსახურის მქონე მოზარდების გარდა,
უმეტესობა მათგანი რაიო
 ნ ის გარეთ მუშაობს. ამ ცვლილებამ რაიო
 ნ ი არ
დაას უსტა, პირიქით, მან გაძლიერება დაიწყო.
ამის განმს აზღვრ
 ელი ფაქტორი არის დრო. ქალაქებში დრო თვითკ
მარობის შემცვ ლ
 ელია. დრო ქალაქში აუცილებელი რამაა.
რაიო
 ნ ის ფუნქციონ ირებისთვის ხელის შემწყობი ჯვარედინი კავში
რები, არც ბუნდოვანია და არც მისტიკური. ეს არის სპეციფიკურ ადამია
ნებს შორის ქმედითი კავშირები, რომელთა უმეტესობას არაფერი აქვს
საერთო, იმის გარდა, რომ გეოგრაფიულ ფრაგმენტს იზიარ
 ებს.
ქალაქის არეალ
 ებში, რაიმ ე ფორმის სამეზობლო სტაბილურობის
პირობებში, პირველი ურთიერთობები ყალიბდება ქუჩის სამეზობლოებში,
ისეთ ადამიან ებს შორის, რომლებსაც გეოგრაფიული ფაქტორის გარდა,
კიდევ რაიმ ე აქვთ საერთო და სხვადასხვა სახის ორგანიზაციებს მიეკუთ
ვნებიან: ეკლესიებს, მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაც
 იებს, ბიზ
ნესმენთა ასოციაც
 იებს, პოლიტიკურ კლუბებს, ადგილობრივ სამოქალა
ქო ლიგებს, სხვადასხვა კომიტეტებს, გაერთიან ებებს წარმომავლობის
ნიშნით (როგორც დღეს გავრც
 ელებულ პუერტო-რიკოელთა კლუბებს, ან
ადრე იტალიელთა კლუბებს), უძრავი ქონების მესაკუთრეთა ასოციაც
 ი
ებს, საბინაო ასოციაც
 იებს, უსამართლობის წინააღმდ
 ეგ გაერთიან ებულ
საპროტესტო ჯგუფებს და ასე შემდეგ.
დიდი ქალაქის ნებისმიერ დამკვიდრებულ არეალს თუ დავაკვირდე
ბით, მასში ძალიან ბევრ, მეტწილად პატარა ორგანიზაციას აღმოვაჩენთ.
ფილადელფიის ხელახალი განვითარების სააგ
 ენტოს კომისიის წევრმ ა,
ქალბატონმა გოლდი ჰოფმანმა გადაწყვიტა ექსპერიმენტი ჩაეტარებინა
და ფილადელფიის ერთ-ერთ პირქუშ უბანში, სადაც 10000-მდე ადამიან ი
ცხოვრობდა და რომელსაც რეკონსტრუქციას უპირებდნ ენ, ორგანიზაცი
ები და ინსტიტუციები აღეწერა. ყველას გასაკვირად, მან 19 ორგანიზაცია
აღმოაჩ ინა. ჩვენს ქალაქებში, პატარა ორგანიზაციები და სპეციალ
 ური ინ
ტერესების ჯგუფები ისე იზრდ
 ება, როგორც ხეზე ფოთლები და ეს, თავის
მხრივ, სიცოცხლის შეუპოვრობის მშვენიერ მანიფესტაციას წარმოადგენს.
თუმცა, წარმატებული რაიო
 ნ ის ფორმირების გადამწყვეტი ეტაპი,
ამის მიღმა, შორს იჭრება. აუცილებელია გადახლართული, მაგრამ გან
სხვავებული ურთიერთობების წყების აღმოცენება. ესენია ქმედითი ურ
თიერთობები ადამიან ებს შორის, ხშირად ლიდერებს შორის, რომლებიც
აფართოებენ თავიანთ საჯარო ცხოვრებას ქუჩის სამეზობლოების, სპეცი
ფიკური ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების საზღვრ
 ებს მიღმა და აყალი
ბებენ ურთიერთობებს, ასე ვთქვათ, სრულიად განსხვავებული ცხოვრე
ბისეული გამოცდილებების მქონე ადამიან ებთან. ასეთი ურთიერთობები
უფრო მეტად შემთხვევითია დიდ ქალაქებში, ვიდრე ანალოგიური, თით
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ქმის ნაძალადევი კავშირები, პატარა, თვითკმარ დასახლებებში. ეს შეიძ
ლება იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ უფრო წარმატებით გამოგვდის ქალაქის,
როგორც მთლიან ობის ინტერესთა ჯგუფების ჩამოყალიბება, ვიდრე რაი
ონების ფორმირება. ზოგჯერ, ერთი და იმავე რაიო
 ნში მცხოვრებ ადამია
ნებს შორის, შემთხვევით იწყება ურთიერთობა, როდესაც ისინი ქალაქის,
როგორც მთლიან ობის სპეციალური ინტერესის ჯგუფში ხვდებიან ერთმა
ნეთს, და შემდეგ ეს ურთიერთობა რაიო
 ნში გადააქვთ. მაგალითად, ნიუ-ი
ორკში ბევრი რაიო
 ნ ული ქსელი ამგვარად ჩაის ახა.
მთლიან მოსახლეობ ასთან შედარებით, გასაკვირად მცირე რაოდ
 ე
ნობის ასეთი ადამიან ია საჭირო წარმატებული რაიო
 ნ ის ჩამოსაყალიბებ
ლად. ასამდე ადამიანს, ათასჯერ დიდი პოპულაციის პირობებში, შეუძლია
შედეგს მიაღწიოს. მაგრამ ამ ადამიან ებს უნდა ჰქონდეთ დრო, რათა ერ
თმანეთი იპოვონ; დრო იმისთვის, რომ ნაყოფიერი თანამშრ
 ომლობა შეძ
ლონ და იმისთვის, რომ სხვადასხვა სამეზობლოში თუ ინტერესის ჯგუფში
თავის დანერგვა მოახ ერხონ.
როდესაც მე და ჩემი და პატარა ქალაქიდან ნიუ-იორკში პირველად
ჩამოვედით, თავს ვირთობდით თამაშით, რომელსაც „ცნობებს“ ვეძახ
დით. ვფიქრობ ამ გზით, გაუაზრებლად, ვცდილობდით ალღო აგვეღო
იმ დიდი და ამოუცნობი სამყაროსთვის, სადაც მოვხვდ
 ით. თამაშის იდეა
შემდეგში მდგომარეობდა: უნდა აგვერჩია ორი სრულიად განსხვავებული
პიროვნება, მაგალითად, თავებზე მონადირე სოლომონის კუნძულებიდან
და მეწაღე ილინოის ის შტატის ქალაქ როქ-აილ
 ენდიდან  და წარმოგვედ
გინა, რომ ერთმა მეორ
 ეს, ვერბალური გზით, ცნობა უნდა გაუგზავნოს.
შემდეგ, თითოეული, ჩვენთვის მოვიფიქრებდით ისეთ დამაჯერებელ პი
როვნებათა შესაძლებელ ჯაჭვს, რომლებიც შეძლებდნ ენ ცნობის გადაცე
მას. ის ვინც მაცნეთა უფრო მოკლე ჯაჭვს მოიფ
 იქრებდა, გამარჯვებულად
ჩაითვლ
 ებოდა. თავებზე მონადირე მისი სოფლის თავკაცს დაელაპარა
კებოდა, ეს უკანასკნელი დაელაპარაკებოდა მშრალი ქოქოსის საყიდ
ლად ჩამოსულ ვაჭარს, იგი დაელაპარაკებოდა ავსტრალიელ პატრულ
ოფიცერს, რომელიც ეტყოდა მელბურნშ ი ყველაზე ადრე მიმავალ კაცს
და ა.შ. მეორ
 ე მხარეს, მეწაღე შეიტყობდა თავისი მღვდლისგან, რომელ
საც აცნობა მერმა, რომელსაც გადასცა შტატის სენატორმა, რომელსაც
აცნობა გუბერნატორმა და ა.შ. მალე, თამაშისას, ყველა შესაძლო სახის
მაცნე წარმოვიდგინეთ, მაგრამ ხშირად ვიხლართებოდით გრძელი ჯაჭვე
ბის შუაშ ი.  ამ დროს ქალბატონი რუზველტი გვეხმარებოდა. მან უცბად გა
ხადა შესაძლებელი შუალ
 ედური ნაცნობების მთელი ჯაჭვის გამოტოვება.
ის ყველაზე სხვადასხვაგვარ ადამიან ებს იცნობდა. სამყარო შესამჩნ ევად
შევიწროვდა, იმდენად, რომ თამაშმა აზრი დაკარგა.
ქალაქის რაიო
 ნ ი საჭიროებს თავის ქალბატონ რუზველტებს – ადა
მიან ებს, ვინც სხვადასხვაგვარ ადამიან ებს იცნობენ, და შესაბამისად,
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სპობენ გრძელი, შუალ
 ედური კომუნიკაციების ჯაჭვების აუცილებლობას
(რომლებიც რეალ
 ურ ცხოვრებაში არც იარსებებდა).
ხშირად, სათემო გაერთიან ებების დირექტორები ის ადამიან ები
არიან, ვინც   რაიო
 ნში ასეთი კავშირების სისტემის ჩამოყალიბებას იწყე
ბენ. მაგრამ მათ მხოლოდ დაწყება და კავშირების გაფართოების გზების
მოძებნა შეუძლიათ. ისინი ვერ იტვირთავენ საქმის მთელ სიმძიმეს. ასეთი
კავშირები საჭიროებს ურთიერთნდ
 ობას და ურთიერთთანამშრ
 ომლობას,
რაც, დასაწყისში მაინც, შემთხვევითი და დროებითია ხოლმე;  ასევე საჭი
როებს ისეთ ადამიან ებს, ვისაც აქვთ ანგარიშგასაწევი თავდაჯერებულო
ბა, ან ადგილობრივი საჯარო პრობლემების მიმართ საკმარისი ინტერესი
იმისთვის, რომ თავდაჯერებულობის ადგილას დააყ ენონ. ისთ-ჰ არლემში,
სადაც საშინელი ნგრევისა და მოსახლეობ ის მიმოფანტვის შემდეგ, დიდი
წინააღმდ
 ეგობის მიუხედავად, ნელ-ნ ელა, ეფექტური რაიო
 ნ ი ფორმირდე
ბა, ზეწოლის ჯგუფის 1960 წლის შეკრებაზე 52 ორგანიზაცია მონაწილეობ
და იმ მიზნით, რომ ქალაქის მერისთვის და მისი 14 კომისრისთვის ეთქვათ
რა უნდოდა რაიო
 ნს. ორგანიზაციების სიაშ ი შედიოდნენ მშობელთა და
მასწავლებელთა ასოციაც
 იები, ეკლესიები, სამეზობლო და საყოველთაო
კეთილდღეობ ის გაერთიან ებები, სამოქალაქო კლუბები, მოქირავნეთა
ასოციაც
 იები, ბიზნესმენთა ასოციაც
 იები, პოლიტიკური კლუბები, ასევე ად
გილობრივი კონგრესმენი, შტატის ასამბლ
 ეის ა და ქალაქის საკრებულოს
წევრები. შეხვედრის ორგანიზებასა და ჯგუფის პოლიტიკის განსაზღვრ
 ა
ში, კონკრეტული პასუხისმგ
 ებლობები 58 პიროვნებას ჰქონდა გადანაწი
ლებული. მათ შორის იყვნ ენ ყველანაირ
 ი ტიპის, ტალანტის, პროფესიის ა
და ეთნიკური წარმომავლობის ადამიან ები. ეს იყო რაიო
 ნ ული კავშირე
ბის არსებობის ნათელი გამოხატულება, რომელთა ასეთი რაოდ
 ენობით
მიღწევას წლები და ათამდე ადამიან ის უნარები დასჭირდა. აღსანიშნავია,
რომ პროცესი ჯერაც თავისი სრული ეფექტურობის მიღწევის სტადიაშ ია.
როგორც კი რაიო
 ნში მუშაობ ას იწყებს ასეთი ეფექტური კავშირე
ბი, ქსელს შეუძლია შედარებით სწრაფად გაფართოვდეს. ზოგჯერ, ასე
თი პროცესის არსებობის ერთ-ერთი ნიშანია ახალი ტიპის ორგანიზაციის
ზრდა, რომელიც მეტ-ნ აკლებად რაიო
 ნ ული მასშტ
 აბისაა, მაგრამ არამუდ
მივია და კონკრეტული მიზნის მისაღწევადაა შექმნ ილი11. მაგრამ, ამოქმე
დების საწყისად, რაიო
 ნ ის ქსელს შემდეგი სამი პირობა სჭირდება: რაღაც
ტიპის დასაწყისი; ფიზიკური არეალ
 ი, რომლის მომხმარებლადაც საკმა
რისი რაოდ
 ენობის ადამიან ი ახდენს თვითიდენტიფიცირებას და დრო.
ადამიან ები, რომლებიც ფართო და მრავალფეროვან კავშირებს ამ
11   გრინვიჩ-ვ ილიჯში ასეთებს ხშირად ძალიან გრძელი და ზუსტი სახელები აქვს, მაგალი
თად, ვაშინგტონ სკვერში სასწრაფო დახმარების გარდა, ყველანაირ
 ი ტრანსპორტის შესვ
ლის აკრძ ალვის გაერთიან ებული საგანგებო კომიტეტი; სარდაფში მაცხოვრებელ მოქირავ
ნეთა საგანგებო კომისია; ჯეფერსონ-მ არკეტზე მდგარი სასამართლოს შენობაზე საათ
 ის
დაქოქვის სამეზობლო კომისია და ა.შ. (ავტ. შენ.).
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ყარებენ, ისევე, როგორც ისინი, ვინც უფრო მცირე მასშტ
 აბის ქუჩის ურთი
ერთობებს აყალიბებენ და სპეციალ
 ური ინტერესის ჯგუფებს ქმნიან, ვერ
გამოიხ ატებიან სტატისტიკაში, რომლითაც ხდება ადამიან ების რეპრე
ზენტაცია გეგმარებით და საბინაო პროექტებში. სტატისტიკური ადამიან ი
წარმოსახვის ნაყოფია, რადგან მას ეპყრობიან როგორც ადვილად ჩა
ნაცვლ
 ებადს. რეალ
 ური ადამიან ები უნიკალურები არიან, ისინი თავიანთი
ცხოვრების წლებს ხარჯავენ სხვა უნიკალურ ადამიან ებთან მნიშვნ ელოვა
ნი ურთიერთობების აგებაში და ადვილად ვერ ჩანაცვლ
 დ
 ებიან. ურთიერ
თობებიდან მათი ამოგლეჯით, ისინი ნადგურდებიან, როგორც ეფექტური
სოციალ
 ური არსებები – ზოგჯერ დროებით, ზოგჯერ კი სამუდამოდ.
თუკი ძალიან ბევრი, ნელა ზრდადი საჯარო ურთიერთობა ერთბა
შად შეწყვეტს არსებობას ქალაქის რაიო
 ნ ებში, სამეზობლოებსა თუ ქუჩებ
ში, მაშინ ყველა სახის დეგრადაციაა მოსალოდნელი. ხანდახან ისე ჩანს,
თითქოს დრო აღარასოდეს გამოასწორებს ასეთ მდგომარეობ ებს.
New York Times-ის სტატიების სერიაშ ი „შერყეული თაობ ა“ ჰარისონ
სალისბერი, კარგად გადმოსცემს ქალაქის ურთიერთობებისა და მათი გა
ნადგურების მნიშვნ ელობას:
„გეტოც კი (ავტორს პასტორის სიტყვები მოჰყავს), რომელიც რაღაც
დროის განმავლობაში ასეთად რჩება, ქმნის თავის სოციალ
 ურ სტრუქტუ
რას . ეს იწვევს უფრო მეტ სტაბილურობას, აჩენს მეტ ლიდერს, ქმნის მეტ
შესაძლებლობებს ადგილობრივების მიერ საჯარო პრობლემების მოსაგ
ვარებლად“. მაგრამ, როდესაც არეალში ჯურღმ ულების წმენდის პროგ
რამა შემოდის (განაგრძობს ავტორი), ის მხოლოდ შელახულ შენობებს
არ ანადგურებს. ის ფესვებიან ად გლეჯს ადამიან ებს, ფანტავს ეკლესიის
მრევლს, ანადგურებს ადგილობრივ ბიზნესს და გამოუსწორებელ ზიანს
აყენებს სათემო მეგობრობისა და ურთიერთობების მჭიდრო ბირთვს.
ის ყრის ძირძვ ელ მოსახლეობ ას თავიანთი შელახული და მოკრძ ა
ლებული ბინებიდან და აიძულებს ახალი და უცხო საცხოვრისის პოვნას.
მას ასობით და ათასობით ახალი სახე შემოჰყავს სამეზობლოში. . .“
განახლების დაგეგმარებას, რომელიც, ხშირად, მიზნად ისახავს
შენობების და აქა-იქ მოსახლეობ ის შენარჩუნებას, ხოლო ლოკალობის
დანარჩენი მაცხოვრებლების მიმოფანტვას, დიდწილად იგივე შედეგები
მოაქვს. ანალოგიური ეფექტი აქვს კონცენტრირებულ კერძო მშენებლო
ბას, რომელიც სტაბილური სამეზობლოს მიერ გენერირებული მაღალი
ფასების წყალობით ახდენს კაპიტალიზაციას. ნიუ-იორკში, 1951-დან 1960
წლამდე, ამ გზით დაახლოებით 15000 ოჯახი განიდევნა იორკვილიდან.
გრინვიჩ-ვ ილიჯშიც იგივე ხდება. მართლაც, გასაოც
 არი ისაა, რომ ჩვენს
ქალაქებს საერთოდ გააჩნია ქმედითი რაიო
 ნ ები და არა ის, რომ მცირე
რაოდ
 ენობითაა ასეთი. პირველ რიგში, ჯვარედინი გამოყენებებისა და
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იდენტობის მქონე კარგი რაიო
 ნ ის შესაქმნ ელად, დღესდღეობ ით, შედა
რებით მცირე ფართის, ფიზიკურად შესაბამისი ქალაქის ტერიტორიები
არსებობს. ამ პირობებში, მცდარი გეგმარებითი პოლისების წყალობით,
დამწყები ან სუსტი რაიო
 ნ ები განიცდის რყევებს, ქუცმაცდება და სამუდა
მოდ ნადგურდება. ის რაიო
 ნ ები კი, რომლებიც იმდენად ქმედითია, რომ
გეგმიური რღვევისაგან თავი დაიცვას, დაუგეგმავ ოქროს ციებ-ც
 ხელებაში
ითელება მათ მიერ, ვინც ცდილობს ამ იშვიათ
 ი სოციალ
 ური მარგალიტე
ბით იხეირ
 ოს.
ქალაქის კარგ რაიო
 ნს შეუძლია, როგორც არჩევანის მქონე, ისე
მიზანშეწონილობით იძულებულ ახალმოსულთა მიღება. ასევე შეუძლია
საკმაო რაოდ
 ენობის დროებითი მაცხოვრებლის დაცვაც. მაგრამ, ასეთი
ნამატი თანდათანობითი უნდა იყოს. თუ გვინდა   თვითმმ ართველობამ
ადგილზე იმუშაოს, პოპულაციის ნებისმიერ ნაკადს თან უნდა სდევდეს იმ
ადამიან ების განგრძ ობითობა, ვინც სამეზობლო ქსელებს ქმნიან. ეს ქსე
ლები ქალაქის შეუცვლ
 ელი სოციალ
 ური კაპიტალია. რა მიზეზითაც არ უნ
და იყოს განპირობებული, როგორც კი კაპიტალი იკარგება, მისგან შემო
სავალიც ქრება და ახალი კაპიტალი, ნელ-ნ ელა აკუმულირებამდე, აღარ
აღდგ
 ება.
როდესაც ზოგიერთი, ქალაქის ცხოვრებაზე დამკვირვებელი აღნიშ
ნავს, რომ ხშირად, ძლიერი რაიო
 ნ ები ეთნიკური თემებისგან შედგება, გან
საკუთრებით იტალიელების, პოლონელების, ებრაელების ან ირლანდიე
ლების თემებისგან, გულისხმობენ, რომ რაიო
 ნ ისთვის, რომელიც მუშაობს
როგორც სოციალ
 ური ერთეული, შემაკავშირებლად საჭიროა ეთნიკური
საფუძველი. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდ ქალაქებში მხოლოდ
დეფისიან ამერიკელებს12   შეუძლიათ ადგილობრივი თვითმმ ართველო
ბის განხორციელება. ვფიქრობ ეს აბსურდია.
პირველ რიგში, ეს ეთნიკური ნიშნით შეკავშირებული თემები, ყო
ველთვის ისე ბუნებრივად შეკავშირებულნი არ არიან, როგორც ეს უცხო
თვალს შეიძლება მოეჩვენოს. საილ
 უსტრაციოდ, ისევ და ისევ, ბექ-ოფ-ზ ეიარდსს მოვიშველიებ: აქ ძირითად მოსახლეობ ას ცენტრალური ევროპე
ლები შეადგენენ, მაგრამ სხვადასხვა ჯურის ცენტრალური ევროპელები.
მაგალითისთვის, რაიო
 ნში ათეულობით ეროვნული ეკლესიაა თავმოყრი
ლი. ამ ჯგუფებს შორის არსებული, ტრადიციული მტრობა და დაპირისპი
რება ყველაზე დიდი დაბრკ ოლება იყო. გრინვიჩ-ვ ილიჯის სამი ძირითადი
ნაწილი წარმოქმნ ილია იტალიური, ირლანდიული და ჰენრი ჯეიმსისე
ული13 პატრიციული თემების წყალობით. ეთნიკურ კავშირებს შეიძლება
12   (Hyphenated American) - იმ ამერიკელთა კნინობითი ეპითეტი, რომლებიც უცხო ქვეყანაში
დაიბადნენ ან ავლენენ მასთან კავშირს (რედ. შენ.).
13    ამერიკელი მწერალი (1843–1916), მე-19 საუკუნის ლიტერატურული რეალიზმის ერთერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა. იგი, ძირითადად, ცნობილია მისი ნოველების წყალობით,
რომლებშიც აღწერს ამერიკელების შეხვედრას ევროპასთან და ევროპელებთან (რედ. შენ.).
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ეთამაშა როლი ამ სამი ნაწილის ფორმირებაში, მაგრამ გამოუსადეგარი
იყო რაიო
 ნ ული ჯვარედინი კავშირების დასამყარებლად – საქმისთვის,
რომელიც მრავალი წლის წინ, სათემო გაერთიან ების გამორჩეულმა დი
რექტორმა, მერი კ. სიმხოვიჩმა დაიწყო. დღეს ამ ძველი ეთნიკური უბნების
ბევრმ ა ქუჩამ, თავის სამეზობლოებში, წარმოუდგენელი ეთნიკური მრა
ვალფეროვნება შეითვისა. ასევე შეითვისა ბევრი საშუალ
 ო კლასის პრო
ფესიონ ალი და მათი ოჯახები, რომლებიც ქუჩისა და რაიო
 ნ ის ცხოვრებას
შესანიშნავად ართმევენ თავს, იმ გეგმარებითი მითის მიუხედავად, რომ
ლის მიხედვით, ასეთ ადამიან ებს ფსევდოსუბურბანული „ერთად ყოფნის“
დამცავი კუნძულები სჭირდებათ. ქვემო ისთ-ს აიდში, ზოგიერთ ქუჩას, რომ
ლებიც საუკეთესოდ ფუნქციონირებდა (მანამ, სანამ აღიგვებოდა პირი
საგან მიწისა), „ებრაელების ქუჩას“ ეძახდნ ენ, მაგრამ ისინი ორმოცამდე
სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის, ქუჩის სამეზობლოებში ჩართულ
ადამიან ებს აერთიან ებდა. შუა ისთ-ს აიდ
 ი ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ყველაზე
ეფექტური სამეზობლოა, სამაგალითო შიდა კომუნიკაციით. აქ, ძირითა
დად, მაღალშემოსავლიან ი ადამიან ები ცხოვრობენ, რომელთა წარმო
მავლობის განსაზღვრ
 ა ამერიკულის გარდა, ყველანაირ
 ად შეიძლება.
მეორ
 ე რიგში, განვითარებული და სტაბილური, ეთნიკურად შეკავში
რებული სამეზობლოები, ეთნიკური იდენტობის მიღმა, სხვა, უფრო მნიშვ
ნელოვან ხარისხს ფლობენ. მათ ჰყავთ ბევრი პიროვნება, ვინც ადგილზე
რჩება. როგორც წესი, იმის მერე რაც ასეთი ჯგუფები ადგილებზე დასახ
ლდებიან, მრავალწლიან ი პერიოდ
 ია საჭირო იმისთვის, რომ სტაბილური
და ეფექტური სამეზობლოები შეიქმნ ას.
აქ არის პარადოქსი: იმისათვის, რომ რაიო
 ნში შენარჩუნდეს ისეთი
ადამიან ების საკმარისი რაოდ
 ენობა, რომლებიც ადგილზე რჩებიან, ქა
ლაქს უნდა ჰქონდეს გამოყენებების ისეთი  მობილობა, რომელსაც, რო
გორც ამ თავში, ზემოთ ითქვა, რეგინალდ ისააკსი ქალაქებში რაიო
 ნ ების
შესაძლო მნიშვნ ელოვან როლზე მსჯელობისას აღნიშნავდა.  
დროთა განმავლობაში, ადამიან ები იცვლ
 იან სამუშაო ადგილებს
და სამუშაო ადგილის ლოკაციებს, ცვლიან ან აფართოებენ თავიანთ გარე
სამეგობრო წრეს და ინტერესებს, ოჯახის ზომებს, ემატებათ ან აკლდ
 ებათ
შემოსავლები, იცვლ
 იან გემოვნებასაც კი. მოკლედ, ისინი მხოლოდ კი არ
არსებობენ – ცხოვრობენ. თუ ისინი დივერსიფიცირებულ, და არა მონო
ტონურ რაიო
 ნ ებში ბინადრობენ, რაიო
 ნ ებში, სადაც ფიზიკური ცვლილებე
ბის ბევრ დეტალთან შეწყობა მუდმივად შესაძლებელია, და თუ მოსწონთ
ადგილი, შეიძლება იქ დიდი ხნით დარჩნ ენ, მიუხედავად ადგილზე ან მა
თი ინტერესის სფეროებში მიმდინარე ცვლილებებისა. იმ ადამიან ებისგან
განსხვავებით, ვინც თავიანთი შემოსავლებისა და რეკრეაც
 იული აქტივო
ბების ცვლილებასთან ერთად სხვადასხვა შემოსავლის მქონეთათვის გან
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კუთვნ ილ სუბურბანულ არეალ
 ებში უნდა გადაბარგდეს, ან განსხვავებით
პატარა ქალაქის მაცხოვრებლებისგან, ვინც ახალი შესაძლებლობების
საპოვნელად სხვა, პატარა ან დიდ ქალაქში უნდა გადავიდეს, დიდი ქა
ლაქების მაცხოვრებლებს არ სჭირდებათ ამის გაკეთება.
ქალაქის სამეზობლოების სტაბილურობის წასახალისებლად, დიდ
ქალაქებში არსებული მრავალფეროვანი შესაძლებლობებისა და არჩევა
ნების კრებული და მათი გამოყენების შანსების დინამიკურობა უპირატე
სობაა და არა სისუსტე.
თუმცა, აუცილებელია ამ უპირატესობის კაპიტალიზაცია. იქ, სადაც
რაიო
 ნ ები ერთფ
 ეროვნებითაა დაზარალებული და შესაბამისად, მხო
ლოდ ერთგვაროვანი შემოსავლების, გემოვნებისა და ოჯახური მდგომა
რეობ ების მქონეთათვისაა გამოსადეგი, ის ყოველთვის მივიწყებულია. სა
მეზობლოებში მყიფე, უსხეულო, სტატისტიკური ადამიან ების ბინები არის
ბინები არასტაბილურობისთვის. მათში ადამიან ები, როგორც სტატისტი
კური ერთეულები, შეიძლება დარჩნ ენ უცვლ
 ელნი, მაგრამ ადამიან ები,
როგორც ადამიან ები – არა. ასეთი ადგილები შუალ
 ედური გაჩერებებია
სამუდამოდ.
ამ წიგნის პირველ ნაწილში, რომელიც აქ სრულდება, დიდი ქალა
ქებისთვის დამახასიათ
 ებელ უპირატესობებსა და ძლიერ მხარეებთან
ერთად, მათი სისუსტეებიც წარმოვაჩინე. როგორც სხვა ყველაფერი, ქა
ლაქებიც წარმატებას მხოლოდ თავიანთი უპირატესობების მაქსიმალუ
რი გამოყენებით აღწევს. შევეცადე ქალაქებში მეჩვენებინა ის ადგილები,
რომლებიც ამას ახერხებენ და ამეხსნა როგორ ხდება ეს. თუმცა, არ მიმაჩ
ნია რომ წარმატებული ქუჩებისა და რაიო
 ნ ების რუტინულ და ზედაპირულ
რეპროდუქციას უნდა შევეცადოთ. ეს შეუძლებელი იქნებოდა და არქიტექ
ტურული ანტიკვარიან იზმის სახეს მიიღ
 ებდა. უფრო მეტიც, საუკეთესო ქუ
ჩებისა და რაიო
 ნ ების გაუმჯობესებაც კი შესაძლებელია.
მაგრამ ჩვენ თუ ქალაქების ქცევის განმაპირობებელ პრინციპებს გა
ვიაზრებთ, შეგვიძლია, მათ პოტენციურ უპირატესობებს და ძლიერ მხარე
ებს დავეყრდ
 ნ ოთ, მათთან დაპირისპირების ნაცვლ
 ად. პირველ რიგში,
უნდა ვიცოდეთ რა ზოგადი შედეგების მიღწევა გვსურს, რადგან ვიცით რო
გორ წარიმართება ცხოვრება ქალაქებში. მაგალითად, უნდა ვიცოდეთ,
რომ გვინდა ცოცხალი, კარგად გამოყენებადი ქუჩები და სხვა საჯარო სივ
რცეები, და უნდა ვიცოდეთ, რატომ. მაგრამ იცოდე რა გსურს, მიუხედავად
იმისა, რომ ეს პირველი საფეხურია, სულაც არ არის საკმარისი. შემდეგი
საფეხურია გავაან ალიზოთ ქალაქების ზოგიერთი თვისება იმ ეკონომიკუ
რი პროცესების დონეზე, რომლებიც აწარმოებს ცოცხალ ქუჩებსა და რაი
ონებს.
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ნაწილი მეორე
პირობები ქალაქის მრავალფეროვნებისთვის
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მრავალფეროვნების წარმომქმნელი ფაქტორები
სისტემატიზირებული სატელეფონო ცნობარები ქალაქებზე ერთ უმ
ნიშვნ ელოვანეს ფაქტს გვამცნ ობს: ქალაქი უამრავი ნაწილისგან შედგება
და თავად ამ ნაწილებშიც, უამრავი შიდა განსხვავება და მრავალფეროვ
ნებაა. ასე რომ, მრავალფეროვნება დიდი ქალაქისთვის სავსებით ბუნებ
რივი მოვლენაა.
„ხშირად ვირთობდი თავს იმაზე ფიქრით“, – წერდა ჯეიმს ბოსველი
1791 წელს, – „როგორი განსხვავებული ადგილი შეიძლება იყოს ლონდო
ნი ორი სხვადასხვა ადამიან ისთვის. ისინი, ვისი ვიწრო თვალსაწიერიც წი
ნასწარ დადგენილ ინტერესებთანაა წილნაყარი, მას მხოლოდ ამ მედიუ
მის მეშვეობ ით ხედავენ… გონიერ ადამიანში კი ის განცვ იფრებას იწვევს
იმით, თუ როგორ ახერხებს საკუთარ თავში დაიტ
 იოს ინდივიდის ცხოვრე
ბა, მთელი თავისი მრავალფეროვნებით – ცხოვრება, რომლის ჭვრეტაც
არასდრ
 ოსაა ამომწურავი“.
ბოსველი, არა მხოლოდ ქალაქის კარგ განსაზღვრ
 ებას გვთავაზობს,
არამედ იმ წინააღმდ
 ეგობაზეც მიუთითებს, რომელსაც ქალაქთან შეხები
სას ვაწყდებით. ადვილია ქალაქის გამოყენებების თანმიმდევრობით, კა
ტეგორიებად განხილვის ხიბლშ ი ჩავარდნ ა. რეალ
 ურად, სწორედ ქალა
ქის ანალიზი – გამოყენებიდან გამოყენებამდე – შეითვისა დაგეგმარების
სტანდარტულმა ტაქტიკამ:  საბოლოოდ, აღმოჩენები გამოყენებების სხვა
დასხვა კატეგორიების შესახებ „ვრცელ, ზოგად სურათში“ თავსდება.
ასეთი მეთოდით მიღებული ზოგადი სურათები ისევე გამოსადეგია,
როგორც სურათი, რომელიც სპილოს შეგრძ ნ ების შედეგად მიღებული
აღმოჩენების საფუძველზე, უსინათლო ადამიან ებმა შექმნ ეს. ქალაქები,
ჩვენი არტეფაქტები, ასეთი  უაზრობებისგან ნაკლებადაა დაცული.
ქალაქების გასაგებად საჭიროა არა ცალკეული გამოყენებების, არა
მედ  მათი კომბინაციებისა და ნარევების  ფუნდამენტურ ფენომენად მოაზ
რება. სხვადასხვა სამეზობლო  პარკების მაგალითზე, ამის მნიშვნ ელობას
უკვე გავეცანით. პარკი ძალიან ადვილადშეიძლება მოვიაზროთ, როგორც
ცალკეული, თავისთავადი ფენომენი და ფართის და მოსახლეობ ის რაო
დენობის შეფარდების მიხედვით ადეკვატურად ან არაად
 ეკვატურად მი
ვიჩნიოთ. ასეთი მიდგომა დამგეგმარებლების მეთოდების შესახებ ბევრს,
ხოლო სამეზობლო პარკების ფუნქციონ ირებისა და ღირებულების შესა
ხებ – არაფერს გვეუბნება.
გამოყენებათა ნარევს, თუკი ის საკმარისად კომპლ
 ექსურია ქალაქ
ში უსაფრთ
 ხოების, საჯარო კონტაქტისა და ჯვარედინი გამოყენებების
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უზრუნველსაყოფად, ინგრედიენტთა უზარმაზარი მრავალფეროვნება
სჭირდება. ამგვარად, პირველი შეკითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ და
რომელიც, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნ ელოვანი შეკითხვაა ქალაქების
დაგეგმარების  შესახებ, ასე ჟღერს: როგორ შეიძლება აწარმოოს ქალა
ქებმა გამოყენებათა საკმარისი ნარევი და მრავალფეროვნება, საკმარისი
ტერიტორიული განფენილობით, რათა შეინ არჩუნოს თავისი ცივილიზა
ცია?
კარგია სიჩლუნგის სასიკვდ
 ილო დაავ ადების კრიტიკა და იმის გაც
ნობიერებაც, რატომაა იგი ქალაქის ცხოვრებისთვის დამღუპველი, თუმ
ცა მხოლოდ ეს საქმეს არ უშველის. კიდევ ერთხელ განვიხილოთ მესამე
თავში ნახსენები პრობლემა, ბალტიმორის ქუჩაზე, სადაც მომხიბვლ
 ელი
ტროტუარ
 ის პარკია განთავსებული. მისის კოსტრიცკი, ჩემი მეგობარი,
რომელიც ამ ქუჩაზე ცხოვრობს, აბსოლუტურად მართალია, როცა ამბობს,
რომ საჭიროა კომერციული აქტივობა, რათა მომხმარებლებს ხელსაყრე
ლი გარემო შეექმნ ათ. როგორც მოსალოდნელია, არახელსაყრელობა
და ქუჩაში საჯარო ცხოვრების ნაკლებობა, აქ არსებული მონოტონურობის
ორი შედეგია. საფრთ
 ხე სხვაგან იმალება – დაბინდების შემდეგ ქუჩების
შიშში. ზოგს უკვე დღისით სახლში მარტო დარჩენისაც ეშინია, მას შემდეგ
რაც დღის საათებში ორი შემაძრწ უნებელი თავდასხმის ფაქტს ჰქონდა
ადგილი. გარდა ამისა, ადგილს აკლია კომერციული მრავალფეროვნება,
ისევე, როგორც კულტურული ინტერესი. ასე ვიმკით ამ მონოტონურობის
ფატალურ შედეგებს.
ეს ყველაფერი კარგი. მერე რა? არარსებული მრავალფეროვნება,
ხელსაყრელობა, ინტერესი და სიცოცხლისუნარიან ობა ერთბაშად არ გა
იფურჩქ ნება მარტო იმიტომ, რომ არეალს მათი სიკეთეები სჭირდება. ნე
ბისმიერი, ვინც აქ საცალო ვაჭრობას დაიწყებდა, სულელი იქნებოდა, იგი
ხომ საარსებო მინიმუმსაც ვერ გამოიმ უშავებდა. აქ სიცოცხლით სავსე ურ
ბანული ცხოვრების რაღაცნაირ
 ად აღმოცენების სურვილი ფანტასტიკის
სფეროს განეკუთვნ ება. ეს ადგილი ეკონომიკური უდაბნოა. 	
ძნელი დასაჯერებელია, მით უმეტეს მოსაწყენი, ნაცრისფერი არე
ალების, საბინაო პროექტებისა და სამოქალაქო ცენტრების ყურებისას,
მაგრამ ფაქტია, რომ დიდი ქალაქები, ბუნებით, მიდრეკილია აწარმოოს
მრავალფეროვნება, წარმოშვას სხვადასხვა სახის ახალი დაწესებულებე
ბი და იდეები, რომლებიც, ამავდრ
 ოულად, უამრავი სხვადასხვა სახის მცი
რე დაწესებულების ბუნებრივ ეკონომიკურ კერებს წარმოადგენს.
ფუნდამენტური კვლევები ქალაქის დაწესებულებების მრავალფე
როვნებისა და მასშტ
 აბების შესახებ მრეწველობას ეხება, განსაკუთრებით,
რეიმ ონდ ვერნონის, „მეტროპოლისის ანატომიის“ ავტორისა და ფილიპ
სარგანთ ფლორენსის ნამუშევრები, რომლებიც მრეწველობაზე ქალაქე
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ბის გავლენას იკვლ
 ევდნ ენ როგორც შტატებში, ისე ინგლისში.
როგორც წესი, რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო მასშტ
 აბური
და მრავალფეროვანია მისი მრეწველობა, ისევე როგორც მცირე მწარ
მოებელთა რაოდენობა და პროპორცია. მიზეზი ის გახლავთ, რომ დიდ
საწარმოებს მეტი თვითკმარობა ახასიათ
 ებს და შეუძლია ფუნქციონ ირე
ბისათვის აუცილებელი აღჭურვილობითა და უნარებით თავი თვითონვე
მოიმ არაგოს, ჰქონდეს თავისი საწყობები და პროდუქცია დიდ ბაზარზე
გაიტ
 ანოს. ამ უკანასკნელის მოძებნაც ნაკლებად უჭირს. ისინი არ საჭირო
ებს ქალაქში განთავსებას. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ ეს შეიძლება
მომგებიან ი იყოს მათთვის, უფრო ხშირად ასე არ არის. მცირე მეწარმეე
ბისთვის ყველაფერი პირიქითაა. როგორც წესი, ისინი დამოკიდებულნი
არიან განსხვავებულ მომწოდებლებზე და უნარებზე, რომლებზე კონტრო
ლიც თავად არ გააჩნიათ, ემსახურებიან მცირემასშტ
 აბიან ბაზარს და ცდი
ლობენ, ფეხი აუწყონ მის გარდაქმნ ებს. ქალაქებისგან დამოუკიდებლად
ისინი ვერ იარსებებენ. არიან რა დამოკიდებულნი ქალაქის სხვა დაწესე
ბულებების დიდ მრავალფეროვნებაზე,   შეუძლიათ თავიანთი წვლილიც
შეიტ
 ანონ მის უფრო მეტად გამრავალფეროვნებაში. ეს უკანასკნელი შე
ნიშვნ ა ყველაზე მნიშვნ ელოვანია. ქალაქის მრავალფეროვნება სტიმულს
აძლევს და წარმოშობს კიდევ უფრო მეტ მრავალფეროვნებას.
დაახლოებით ანალოგიური სიტუაც
 იაა სხვა აქტივობებშიც. მაგალი
თად, როცა CGLIC-მ1 სათაო ოფისი ჰარტფორდისგან მოშორებით, ქალაქ
გარეთ აიშენა, ჩვეულებრივი სამუშაო სივრც
 ის, სანკვანძების, სამედიცინო
პუნქტის და სხვა მისთანების გარდა, უზარმაზარი მაღაზიის, სილამაზის
სალონის, ბოულინგ ცენტრის, კაფეტერიის, თეატრისა და სხვადასხვა
სახის სათამაშო სივრც
 ეების განთავსებაც მოუწია. ისინი სრულიად უსარ
გებლოა, თითქმის ყოველთვის გამოცარიელებული. ეს სივრც
 ეები სუბსი
დიებს საჭიროებს, არა იმიტომ, რომ აუცილებლად წამგებიან საწარმოებს
წარმოადგენს, არამედ იმიტომ, რომ მათი გამოყენება ასე ლიმიტირებუ
ლია. მიუხედავად ამისა, ისინი საჭიროა იმისთვის, რომ კონკურენტულ გა
რემოში მოიზ იდო და შეინ არჩუნო სამუშაო ძალა. დიდი კომპანია ასეთი
მდიდრული და უსარგებლო სივრც
 ეების შთანთქმას ადვილად შეძლებს
და დააბალანსებს იმ უპირატესობებით, რომლებიც აქვს. პატარა ოფისე
ბისთვის კი, ეს შეუძლებელია. თუკი სურს, უკეთესი სამუშაო ძალისა თუ პი
რობებისთვის კონკურენციაშ ი ჩაებას, ასეთი ოფისები ქალაქის ცოცხალ
გარემოში უნდა  განთავსდეს, სადაც მათ დაქირავებულებს საჭირო სერვი
სებზე და არჩევანზე მიუწვდ
 ებათ ხელი.  ერთ-ერთი მიზეზთაგანი იმისა, თუ  
რატომ იქცა განხილვის საგნად ომის შემდგ
 ომ პერიოდში დიდი ოფისების
ქალაქებიდან გასვლ
 ის საკითხი ის გახლავთ, რომ, როგორც წესი, გარე
1   (Connecticut General Life Insurance Company) – ერთ-ერთი ცნობილი სადაზღვევო კომპანია
აშშ-ში (მთ. შენ.).
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უბნებში მიწისა და სივრც
 ის ღირებულების სხვაობ ა, ქალაქთან შედარე
ბით, გათანაბრებულია თითოეულ მუშაზე გასაწევი სერვისებისთვის აუცი
ლებელი, უფრო დიდი სივრც
 ის საჭიროებით, რომლის უზრუნველყოფა
ქალაქში არცერთ დამქირავებელს არ სჭირდება, და არც დასაქმებულები
ან კლიენტები უჭერენ მხარს.  კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც დარჩა ეს და
წესებულებები ქალაქში, სხვა, პატარა ფირმებთან ერთად, ისაა, რომ მათ
დასაქმებულებს, განსაკუთრებით აღმასრულებლებს, სჭირდებათ მჭიდ
რო, უშუალ
 ო კონტაქტი და კომუნიკაცია ფირმის გარეთ, სხვა ადამიან ებ
თან – იმ ადამიან ების ჩათვლ
 ით, ვინც მცირე ფირმებშია დასაქმებული.
სარგებელი, რომელსაც დიდი ქალაქები მცირე ინიციატ
 ივებს სთა
ვაზობს, კარგად ჩანს საცალო ვაჭრობის, კულტურული და გასართობი
დაწესებულებების მაგალითზეც. ეს იმიტომ ხდება, რომ ქალაქში მოსახ
ლეობ ის რაოდ
 ენობა საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს
მათ მრავალფეროვნებას და მათ შორის არჩევანს. აღსანიშნავია ისიც,
რომ  მცირე ზომის დასახლებებში, სიდიდეს ყველა უპირატესობა აქვს. მა
გალითად, პატარა ქალაქები და სუბურბანული დასახლებები ნამდვ ილი
სამოთხეა დიდი სუპერმარკეტებისთვის ან სტანდარტული კინოს სახლე
ბისთვის, და არა გასტრონომებისთვის ან თეატრებისთვის. უბრალოდ, არ
არსებობს მოსახლეობ ის საკმარისი რაოდ
 ენობა მეტი მრავალფეროვ
ნების წასახალისებლად, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მოიძ ებნოს
ხალხი (ძალზე ცოტა), რომელიც ამგვარ მრავალფეროვნებაზე უარს ნამ
დვილად არ იტყოდა. დიდი ქალაქები კი, გარდა იმისა, რომ კინოს სახლე
ბისა და სუპერმარკეტებისთვის ხელსაყრელ პირობებს გვთავაზობს, დე
ლიკატესების მაღაზიების, ვენური ფურნეების, უცხოური გასტრონომების,
არაკომერციული კინოთეატრებისა და სხვათა ბუნებრივ კერებსაც წარმო
ადგენს. აქ უცნაური – სტანდარტულთან, დიდი კი, პატარასთან თანაარსე
ბობს. ცოცხალ და მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქის ნაწილებში, მცირე
რიცხვობრივად ყოველთვის ბევრად აღემატება დიდს2. მცირე მეწარმე
ების მსგავსად, ეს პატარა დაწესებულებები, ქალაქების გარდა, სხვაგან
ვერ იარსებებდა.
ნებისმიერი სახის მრავალფეროვნება, რომელსაც ქალაქი წარმო
2   საცალო ვაჭრობაში ეს ტენდენცია იზრდ
 ება. რიჩარდ ნელსონმა, უძრავი ქონების ანალი
ტიკოსმა ჩიკაგოდან, ოცი ქალაქის ცენტრში ომისშემდგომი საცალო ვაჭრობის ტენდენციე
ბის ანალიზისას აღმოაჩინა, რომ დიდ სავაჭრო ცენტრებს გაყიდვები შეუმცირდა; ქსელური
მაღაზიები ერთ დონეზე დარჩა; მცირე და სპეციალური მაღაზიები კი, ეკონომიკურად გაი
ზარდა და ხშირად რიცხვობრივადაც გამრავლდა. ასეთი მცირე და სპეციალური საქალაქო
დაწესებულებებისთვის ქალაქგარეთ არ არსებობს რეალური კონკურენცია, მაგრამ დიდის
თვის და სტანდარტულისთვის,  შედარებით, ხელსაყრელი პირობებია იმისათვის, რომ სხვა
დიდსა და სტანდარტულებს კონკურენცია გაუწიოს. იგივე განმეორდა უბანში, სადაც ვცხოვ
რობ. დიდმა სავაჭრო ცენტრმა „ვანამეიქერს”- მა, რომელიც გრინვიჩ-ვილიჯში იყო განთავ
სებული, საქმე ვერ ააწყო და სუბურბანულ დასახლებაში გადაბარგდა. ამავდროულად, მის
უშუალო სიახლოვეში გამრავლდა და წარმატებასაც მიაღწია მცირე და სპეციალურმა მაღა
ზიებმა (ავტ. შენ.).
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შობს, ეყრდ
 ნ ობა იმ ფაქტს, რომ დიდ ქალაქში მოსახლეობ ის სიმჭიდროვე
მაღალია, გემოვნება, უნარები და საჭიროებები კი – განსხვავებული.
ყველაზე სტანდარტულ, მაგრამ მცირე დაწესებულებებს, როგორე
ბიცაა: კავეულის მაღაზიები, აფთიაქ ები, ტკბილეულის მაღაზიები, ბარები,
შეუძლია ექსტრაორდინალური რაოდ
 ენობით, წარმატებულად იარსებოს
ქალაქის ცოცხალ რაიო
 ნ ებში, რადგან იქ არიან საკმარისი რაოდ
 ენობის
ადამიან ები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მათ არსებობას მოკლე, ხელსაყ
რელ ინტერვალებში. და პირიქით, ეს ხელსაყრელობა და სამეზობლოს
ინდივიდუალ
 ობა განაპირობებს ასეთი დაწესებულებების წარმატებას.
როგორც კი შეუძლებელი ხდება მათი თანაარსებობა მოსახერხებელ
დისტანციებზე, ისინი კარგავს ამ უპირატესობას. მოცემულ გეოგრაფიულ
ტერიტორიაზ ე, მოსახლეობ ის ამ რაოდ
 ენობის ნახევარი ვერ განაპირო
ბებს ორმაგად გაზრდ
 ილ დისტანციებზე განლაგებული, ამგვარი დაწესე
ბულებების რაოდ
 ენობის ნახევრის ფუნქციონ ირებას. როგორც კი დის
ტანცია და მოუხერხებლობა იჩენს თავს, მცირე, მრავალფეროვანი თუ
პერსონალური ნელ-ნ ელა ჰაერში ორთქლდ
 ება.
ჩვენს ტრანსფორმაციას რურალური, მცირე ქალაქების ქვეყნიდან
ურბანულ ქვეყნად,  თან ახლდ
 ა ბიზნესდაწესებულებების გამრავლება არა
მხოლოდ აბსოლუტურ, არამედ პროპორციულ დონეზეც. 1900 წლისათ
ვის, აშშ-ს ყოველ 1000 მოსახლეზე მხოლოდ 21 არაფერმერული ბიზნესი
მოდიოდ
 ა. 1959 წლისთვის, მიუხედავად დროის ამ ინტერვალში მსხვილი
დაწესებულებების საოც
 არი ტემპებით ზრდისა, 1000 სულზე  26.5 დამოუკი
დებელი არაფერმერული ბიზნესი იყო რეგისტრირებული. ურბანიზაციას
თან ერთად, დიდი კიდევ უფრო იზრდ
 ება, ხოლო მცირე – რაოდ
 ენობრი
ვად მრავლდ
 ება.  
მცირე და მრავალფეროვანი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის სინონიმე
ბი არ არის. ქალაქის  დაწესებულებების მრავალფეროვნება ყველა ზომის
ბიზნესს მოიც
 ავს, თუმცა პროპორციულად დიდი ნაწილი, მაინც, მცირე ზო
მის ელემენტებზე მოდის. ცოცხალი ქალაქის სურათიც ხომ მის შემადგე
ნელ მცირე ზომის ელემენტთა კოლექტიური ძალისხმევის დამსახურებაა.  
ქალაქის ქუჩების მრავალფეროვნებას, ერთმნ იშვნ ელოვნად, არც
მოგებაზე ორიენტირებული კომერცია განსაზღვრ
 ავს და არც საცალო
ვაჭრობა. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ჩემ მიერ საცალო ვაჭრობაზე ყუ
რადღების გამახვილება, ამ მხრივ, ერთგვარად უადგილოა. მე კი ვფიქ
რობ, რომ არა. თავისთავად, კომერციული მრავალფეროვნება უმნიშვნ ე
ლოვანესია ქალაქებისთვის, როგორც სოციალ
 ურად, ისე ეკონომიკურად.
ამ წიგნის პირველ ნაწილში, მრავალფეროვან გამოყენებებზე საუბრისას,
ძირითადად, იმაზე ვამახვილებდი ყურადღებას, რომ მათი უმრავლესობა
დამოკიდებულია უხვი, მოსახერხებელი და მრავალფეროვანი კომერციის
არსებობაზე. მაგრამ მეტიც – ყველგან, სადაც  მრავალფეროვანი კომერ
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ციული აქტივობის მქონე ქალაქის რაიო
 ნს შევხვდ
 ებით, აღმოვაჩენთ, რომ
ის ასევე სხვა სახის მრავალფეროვნებებსაც შეიც
 ავს, კულტურული შესაძ
ლებლობების, სცენების, მოსახლეობ ისა და რაიო
 ნ ის სხვა მომხმარებლე
ბის მრავალფეროვნების ჩათვლ
 ით. ეს სულაც არაა უბრალო დამთხვევა.
იგივე ფიზიკური თუ ეკონომიკური გარემოებები, რომლებიც კომერციულ
მრავალფეროვნებას განაპირობებს, მჭიდროდაა დაკავშირებული ქალა
ქის მრავალფეროვნების სხვა კომპონენტების წარმოებასთან.
მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია ქალაქებს ეკონომიკური მრა
ვალფეროვნების   გენერატორები ან ახალი დაწესებულებების ინკუბა
ტორები ვუწოდოთ, მცდარი იქნებოდა ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ისინი
ავტომატურად   აწარმოებს მრავალფეროვნებას. ქალაქები ამას ეკონო
მიკურად ეფექტურ გამოყენებათა ერთობლიობ ების ფორმირებით ახერ
ხებს, ხოლო იქ, სადაც უჭირს მათი შექმნ ა, მრავალფეროვნების მხრივ,  
მცირე ზომის დასახლების მასშტ
 აბებს თუ ასცდ
 ება ხოლმე, და ის ფაქტი,
რომ მათ უფრო სჭირდება მრავალფეროვნება სოციალ
 ურად, ვიდრე მცი
რე დასახლებებს, ნაკლებად მნიშვნ ელოვანია. აქ ასევე აღსანიშნავია ის
ექსტრაორდინალური უთანაბრობა, რომელიც გამოიხ ატება ქალაქების
მიერ მრავალფეროვნების წარმოებაში.
ერთი მხრივ, მაგალითად, ბოსტონის ნორს-ენდის, ნიუ-იორკის  ზე
მო ისთ-ს აიდ
 ის ან სან-ფ
 რანცისკოს ნორს-ბ იჩ-ტ
 ელეგრაფ-ჰ ილის მაცხოვ
რებლებს ხელი მიუწვდ
 ებათ საკმაოდ დიდ მრავალფეროვნებაზე. ამაში
ვიზიტორები ძალიან ეხმარებიან. მაგრამ ამ ვიზიტორებს თავად არ შეუქმ
ნიათ მრავალფეროვნების ეფექტური წინაპირობები, როგორც ზემოთ აღ
ნიშნულ ადგილებში, ისე დიდ ქალაქებში – აქა-იქ მოულოდნელად გაბნე
ულ, ეკონომიკური ეფექტურობისა თუ მრავალფეროვნების სხვა კერებში.
ვიზიტორები ინტუიც
 იურად გრძნობენ და მიეშურებიან იქით, სადაც უკვე
არსებობს რაღაც ენერგიული; მიეშურებიან, რათა გაიზ იარ
 ონ და ხელი
შეუწყონ მის განვითარებას.
მეორ
 ე უკიდურესობიდან თუ შევხედავთ, ქალაქის დიდი დასახლე
ბების ბინადრები თავიანთი დასწრებულობით სტაგნაციის ა და, მაშასადა
მე, საცხოვრებელი ადგილით უკმაყოფილების გარდა, სხვას ვერაფერს
უწყობენ ხელს. ვერც იმას ვიტყვით, რომ სხვა ტიპის – მოსაწყენ, უკმაყოფი
ლო ადამიან ებთან გვაქვს საქმე, რომლებიც ვერ აფასებენ ენერგიულო
ბასა და მრავალფეროვნებას. ხშირად ისე ხდება, რომ ისინი მაძებართა
ურდოებად იქცევიან და ცდილობენ ეს ატრიბუტები სადმე სხვაგან აღმოა
ჩინონ. პრობლემა უფრო მათ რაიო
 ნ ებშია; თითქოს მათ რაღაც აკლიათ,
ის, რაც ხელს შეუწყობდა რაიო
 ნის მობინადრეთა ეკონომიკური ინტერაქ
ციის უნარის გაუმჯობესებას და ეკონომიკურად ეფექტურ გამოყენებათა
ერთობლიობ ების ფორმირებას.
ადვილი შესამჩნ ევია ისიც, რომ არ არსებობს რაოდ
 ენობრივი ლი
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მიტები ქალაქის მობინადრეთა პოტენციალ
 ობების გაფლანგვაზე. ბრონქ
სის ოლქი ნიუ-იორკში, სადაც დაახლოებით მილიონ-ნ ახევარი ადამიან ი
ცხოვრობს, ამის კარგი მაგალითია. ბრონქსი მოკლებულია ურბანულ სი
ცოცხლისუნარიან ობას, მრავალფეროვნებას და მაგნეტიზმს. აქვე შეხვდ
 ე
ბით ერთგულ მობინადრეებსაც, რომლებიც აქა-იქ მიმოფანტული „ძველი
სამეზობლოების“ ქუჩის ცხოვრებას მიემაგრნ ენ, თუმცა მათი რაოდ
 ენობა
საკმარისზე ცოტაა.
ბრონქსის მილიონ-ნ ახევარი ბინადარი ვერ ახერხებს საქალაქო
მრავალფეროვნების ისეთი მარტივი ელემენტის შექმნ ასაც კი, როგორიც
საინტერესო რესტორანია. კეიტ სიმონი, ავტორი სახელმძ ღვანელოსი
New York Places and Pleasures,  ასობით რესტორანსა და სხვა კომერციულ
დაწესებულებას აღწერს ქალაქის მიუვალ, მივიწყებულ ადგილებში. ის არ
არის სნობი და ძალიან მოსწონს, მკითხველების იაფი აღმოჩენებით გა
ნებივრება, მაგრამ, მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა, სიმონი ვერაფრით
ახერხებს ბრონქსის დიდი დასახლებიდან რაიმ ე ღირებული ამოარჩიოს.
ოლქის ორი მეტროპოლიური ღირსშესანიშნაობ ის – ზოოპ არკისა და ბო
ტანიკური ბაღის აღწერის შემდეგ, იგი ვერ ახერხებს ამ არეალ
 ის სიახ
ლოვეს ღირებული კვების ობიექტის რეკომენდირებას.ერთადერთი შე
მოთავაზება, რომელშიც მობოდიშების ტონს ადვილად ამოიკ ითხავთ, ასე
ჟღერს: „სამწუხაროდ, სამეზობლო  უკაცრიელი ზონებისკენ მიგვმ ართავს
და რესტორანი ცოტათი აცოცხლებს იქაურობას, თუმცა ისიც უნდა გვახ
სოვდეს, რომ… სავარაუდოდ, ბრონქსის სამედიცინო უნარები მხოლოდ
პაციენტის გარშემო ჯდომით შემოიფ
 არგლება“.
ძალიან ცუდია, მაგრამ ვერაფერს ვიზამთ – ბრონქსში ასე ხდება. ეს
ძალიან ცუდია მათთვის, ვინც დღეს აქ ცხოვრობს; ძალიან ცუდია მათთ
ვის, ვისაც ეკონომიკური არჩევანის არ ქონის გამო, ის მემკვიდრეობ ით
ერგება მომავალში; ძალიან ცუდია ქალაქისთვის, როგორც მთლიან ობის
თვის.
და თუკი ბრონქსი ქალაქის პოტენციალ
 ების ფუჭი ფლანგვაა, და ეს
მართლაც ასეა, საჭიროა ისიც გავითვალისწინოთ, რომ მთლიან ად ქა
ლაქებს, მეტროპოლიურ არეალ
 ებს შეუძლია ქალაქური მრავალფეროვ
ნების და არჩევანის ასეთივე ნაკლებობაში არსებობა. თითქმის მთელს
ურბანულ დეტროიტს ისევე აკლია სიცოცხლე და მრავალფეროვნება,
როგორც ბრონქსს. ეს არის დეგრადირებული ნაცრისფერი სარტყლების
წყება. თავად დეტროიტ
 ის ცენტრს აც კი არ ძალუძს, საკმარისი მრავალ
ფეროვნების წარმოება. იგი გამოფიტული და მოსაწყენია, საღამოს შვიდი
დან კი – თითქმის გაუდაბნოებული.
იქამდე, სანამ გვწამს, რომ ქალაქში მრავალფეროვნება უწესრიგო
ბასა და ქაოსს გამოხატავს, მისი წარმოქმნ ის მერყევი პირობები მისტერი
ად დარჩება.
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თუმცა, იმ წინაპირობათა დადგენა, რომლებიც ხელს უწყობს მრა
ვალფეროვნების წარმოებას, საკმაოდ ადვილია, თუკი დავაკვირდებით
ადგილებს, სადაც ის ყვავის და შევისწავლით იმ ეკონომიკურ მიზეზებს,
რომლებმაც მისი წარმოქმნ ა განაპირობა. მიუხედავად იმისა, რომ შედე
გები ერთმანეთში იქნება გადახლართული, ხოლო შემადგენელი ინგრე
დიენტები – ერთმანეთისგან განსხვავებული, ეს კომპლ
 ექსურობა მაინც
ხელშესახებ ეკონომიკურ ურთიერთობებს ეფუძნება, რომლებიც, პრინ
ციპში, ბევრად უფრო მარტივად გასაგებია, ვიდრე ჩახლართული ურბანუ
ლი ნარევები, რომელთა წარმოქმნ ასაც ის ხდის შესაძლებელს.
იმისათვის, რომ ქალაქის ქუჩებსა და რაიო
 ნ ებში მრავალფეროვნე
ბა ვაწარმოოთ, ოთხი წინაპირობაა აუცილებელი:
1. რაიო
 ნ ები, და მათი რაც შეიძლება მეტი შიდა ნაწილები, ერთზე
მეტ პირველად გამოყენებას უნდა ემსახურებოდეს; უკეთესია, თუ ორ
ზე მეტსაც; უნდა უზრუნველყოს ხალხის ყოფნა ქუჩაში, რომელიც გარეთ
სხვადასხვა მიზნებით, დღის სხვადასხვა მონაკვეთში გამოდის, თუმცა ერ
თი და იმავე საშუალ
 ებებით (facilities) სარგებლობს.
2. კვარტლების უმეტესობა მოკლე უნდა იყოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ
ახალი ქუჩები და შესახვევები ხშირ-ხ შირად უნდა გვხვდებოდეს.
3. რაიო
 ნში ერთმანეთს უნდა ერეოდ
 ეს სხვადასხვა ასაკისა და ფი
ზიკური მდგომარეობ ის მქონე შენობები და ამ ნარევში საკმაო პროპორ
ციით უნდა იყოს წარმოდგენილი ძველი ნაგებობები, რათა განსხვავდე
ბოდეს მათი ეკონომიკური შემოსავლიან ობის ხარისხი.  ეს მონაცვლ
 ეობ ა
რაც შეიძლება ხშირი და მარცვ ლ
 ოვანი (close-grained) უნდა იყოს.
4.  საკმარისად მაღალი უნდა იყოს ნებისმიერი მიზნით მოსული ადა
მიან ების კონცენტრაცია, იმათი ჩათვლ
 ით, ვისთვისაც ეს რაიო
 ნ ი საცხოვ
რებელი ადგილია.
ამ ოთხი წინაპირობის არსებობის საჭიროების წარმოჩენა, წიგნისთ
ვის ცენტრალური მნიშვნ ელობისაა. კომბინაციაშ ი ისინი წარმოქმნ ის ეკო
ნომიკურად ეფექტურ გამოყენებათა ერთობლიობ ას. რა თქმა უნდა, ამ
წინაპირობების მქონე ყველა რაიო
 ნ ი თანაბარ  მრავალფეროვნებას ვერ
აწარმოებს. სხვადასხვა რაიო
 ნის პოტენციალ
 ები, უამრავი მიზეზის გამო,
განსხვავებულია; მაგრამ, მათი  შესრულებით (ან სრულად შესრულებას
თან მაქსიმალურად მიახლოვებით) რაიო
 ნ ები, სადაც არ უნდა მდებარე
ობდეს ისინი, შეძლებს თავისი პოტენციალ
 ის მაქსიმუმის რეალ
 იზებას.
მასშტ
 აბი შეიძლება აფრიკულ სკულპტ
 ურებს, რუმინულ ჩაის სახლებსა და
დრამის სკოლებს ვერ გასწვდ
 ეს, თუმცა ის შესაძლებლობები, რაც სურსა
თის მაღაზიებს, კერამიკის სკოლებს,  კინოებს, ტკბილეულის მაღაზიებს,
მცენარეების მაღაზიებს, სახელოვნებო წარმოდგენებს, იმიგრანტების
კლუბებს, სასადილოებს, კავეულის მაღაზიებს და ამგვარებს აქვს, რეა
ლიზების საუკეთესო შანსებს მიიღ
 ებს. ამით კი საქალაქო ცხოვრებაც იხე
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ირებს.
შემდეგ ოთხ თავში თანმიმდევრობით განვიხილავ მრავალფეროვ
ნების წარმოქმნის ამ ოთხ წინაპირობას. მათი თანმიმდევრობით ახსნის
მიზანი, აღწერის ხელსაყრელობითაა განპირობებული და არა იმით, რომ
მათგან ვალიდური მხოლოდ ერთი, ან თუნდაც მხოლოდ სამია. ოთხივეს
კომბინირება აუცილებელია მრავალფეროვნების მისაღწევად, რადგან
ერთის არარსებობის შემთხვევაშიც კი, რაიო
 ნ ის პოტენციალი იკარგება.
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შერეული პირველადი გამოყენებების საჭიროება
წინაპირობა 1: რაიონები, და მათი რაც შეიძლება მეტი შიდა ნაწილები,

ერთზე მეტ პირველად გამოყენებას უნდა ემსახურებოდეს; უკეთესია, თუ
ორზე მეტსაც. მათ უნდა უზრუნველყონ ხალხის ყოფნა ქუჩაში, რომელიც
გარეთ სხვადასხვა მიზნებით, დღის სხვადასხვა მონაკვეთში გამოდის,
თუმცა ერთი და იმავე საშუალებებით (facilities) სარგებლობს.
ქალაქის წარმატებულ ქუჩებში ხალხი სხვადასხვა დროს გამოდის.
ისინი აქ დროის მცირე მონაკვეთს ატარებენ, კონკრეტული საათ
 იდან გან
საზღვრ
 ულ საათამდე, მთელი დღის განმავლობtაში. ეს უკვე განვმ არტე
სოციალ
 ურ ჭრილში, როცა ქუჩის უსაფრთ
 ხოებასა და სამეზობლო პარ
კებს განვიხილავდი. ახლა კი მის ეკონომიკურ ეფექტებზე ვისაუბრებ.
გაიხსენეთ, სამეზობლო პარკებს ხომ მუდმივად სჭირდება ხალხი,
რომელიც ამა თუ იმ მიზნით ახლომახლო მოძრაობს, სხვა შემთხვევაში
მათ შიგადაშიგ თუ გამოიყ ენებენ.
სამომხმარებლო ბიზნესების უმეტესობა ზუსტად ისევეა დამოკიდებუ
ლი დღის განმავლობაში ქუჩაში მოძრავ ადამიან ებზე, როგორც ეს პარკე
ბი, თუმცა აქ ერთი ძირითადი განსხვავებაა: თუკი პარკები დაცარიელდე
ბა, ეს თავად მათთვის და მათი სამეზობლოებისთვის ცუდი იქნება, თუმცა
ამის შედეგად მათ გაქრობა არ ემუქრებათ. აი სამომხმარებლო ბიზნესი
კი, გარემოს გაუკაცურების შემთხვევაში, შეიძლება ერთ დღეში გაქრეს.
უფრო ზუსტად, ასეთ შემთხვევებში, იგი არც კი წარმოიშვება ხოლმე. მაღა
ზიებს ისევე ესაჭიროებათ მომხმარებლები, როგორც პარკებს.
დღის განმავლობაში განაწილებული, ადამიან ური აქტივობის ეკო
ნომიკური ეფექტების მოკრძ ალებული მაგალითის შემდგ
 ომ, გთხოვთ,
გაიხსენოთ ტროტუარ
 ის სცენა: ბალეტი ჰუდსონ სტრიტზე. ამ მოძრაობ ის
განგრძ ობითობა (რომელიც ქუჩას უსაფრთ
 ხოებას ანიჭებს), ძირითადი
გამოყენებების ნარევის ეკონომიკურ საფუძველზეა დამოკიდებული. შუ
ადღის განმავლობაში სასადილოებს და სხვა სახის კომერციულ დაწესე
ბულებებს ლაბორატორიების, ხორცის შესაფუთი საწარმოების, საწყობე
ბის, სხვადასხვა მცირე მანუფაქტურებისა და ოფისების თანამშრ
 ომლები
აცოცხლებენ. ჩვენ, ქუჩის ბინადრები და უფრო მარტივად, ადგილობრივი
წვლილის შემტანები, შევეცდებოდით მათ დახმარებას და ასეც ვიქცევით,
მაგრამ ეს დახმარება მცირეა. ჩვენ იმაზე მეტ ხელსაყრელ პირობებს, სი
ცოცხლისუნარიან ობას, არჩევანსა და მრავალფეროვნებას ვფლობთ,
ვიდრე ჩვენივე თავიდან გამომდინარე „ვიმსახურებთ“. ადამიან ები, ვინც აქ
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მუშაობ ენ, ასევე, ადგილობრივების ხარჯზე, ფლობენ უფრო მეტ მრავალ
ფეროვნებას, ვიდრე თავიანთი თავებიდან გამომდინარე „იმსახურებენ“.
გაუცნობიერებელი ეკონომიკური თანამშრ
 ომლობით, ჩვენ, ერთობლი
ვად, ხელს ვუწყობთ ამ ყველაფერს. სამეზობლოს რომ აქ არსებული სა
წარმოები დაეკარგა, ეს ადგილობრივებისთვის კატასტროფა იქნებოდა,
რადგან უამრავი დაწესებულება, რომელიც არ იკვებება მხოლოდ ადგი
ლობრივი, სამეზობლოს შიდა ვაჭრობით, ერთბაშად გაქრებოდა. იმ შემ
თხვევაში, თუ საწარმოები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს დაკარგავდა,
გაუჩინარდებოდა დაწესებულებები, რომლებსაც არ შეუძლია არსებობა
მხოლოდ აქ მომუშავე ადამიან ების ხარჯზე.1
როგორც ჩანს, აქ დასაქმებულებსა და ადგილობრივებს ერთად, ამ
ორი მხარის ჯამზე მეტის წარმოება შეუძლიათ. ის დაწესებულებები, რო
მელთაც ჩვენ ერთობლივად ვაცოცხლებთ, საღამოობ ით, ტროტუარზე
ბევრად მეტ ხალხს იზიდავს, ვიდრე იმ შემთხვევაში მოხდებოდა, თუ ად
გილი მიმზიდველობას დაკარგავდა. გარდა ადგილობრივებისა და ლო
კალური მუშებისა, აქ დამატებით, კიდევ მოდის ხალხი. ეს ადგილები იზი
დავს მათაც, ვისაც თავიანთი სამეზობლოსგან განსხვავებული რამ სურთ,
ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ გვინდა ხოლმე ხშირად, ჩვენი სამეზობლოსგან
განსხვავებული რამ. ეს მიზიდულობა კომერციას მომხმარებელთა კიდევ
უფრო მრავალფეროვან სპექტრს აცნობს, რაც თავის მხრივ, თავად კო
მერციის გაფართოება-გამრავლებას ნიშნავს და სამივე ტიპის პოპულაცია
სხვადასხვა პროპორციით ერთვება ვაჭრობაში: ისინი დადიან მაღაზიებ
ში, რათა შეიძ ინონ ამონაბეჭდები, პირველი კლასის პიცა, დადიან ყავის
სახლშ ი.
ქუჩით მოსარგებლეთა მთლიან ი რაოდ
 ენობა და მათი საათ
 ობრივი
განაწილება დღის განმავლობაში, ორი სხვადასხვა რამეა. პირველ მათ
განს   სხვა თავში შევეხები; ახლა კი, მნიშვნ ელოვანია გავიაზროთ, რომ
ციფრები დღის განმავლობაში ადამიან ების განაწილების ეკვივალენტი
არაა.
დროში განაწილების მნიშვნ ელობას მალევე მივხვდ
 ებით, თუკი მან
ჰეტენის ქვემო კიდეს დავაკვირდებით, რადგან იგი თავისი მომხმარებ
ლების დროით
 ი ბალანსის ექსტრემალურ დეფიციტს განიცდის. რაიო
 ნში,
რომელიც უოლ სტრიტს, საკანონმდ
 ებლო და სადაზღვევო კომპლ
 ექსებს,
ქალაქის მუნიციპალურ ოფისებს, ფედერალურ და სახელმწ იფო ოფი
სებს, დოკებისა და საზღვაო ოფისების ჯგუფებს და სხვა მრავალ სამუშაო
კომპლ
 ექსს მოიც
 ავს, 400000-მდე ადამიან ია დასაქმებული. ყოველდღე,
1   გთხოვთ, გახსოვდეთ, რომ ეს ფაქტორი მხოლოდ ერთია იმ ოთხ აუცილებელ კომპონენტს
შორის, რომლებიც მრავალფეროვნების წარმოებისთვის ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის. არ
იფიქროთ, რომ იგი ყველაფერს ერთბაშად ხსნის, მიუხედავად ცენტრალური როლისა,
რომელიც მას  ამ ახსნის პროცესში აკისრია (ავტ. შენ.).
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სამუშაო საათ
 ებში, ძირითადად, ოფისებში ან სახელმწ იფო დაწესებულე
ბებში მიმავალი პოპულაციის განუსაზღვრ
 ელი, მაგრამ მნიშვნ ელოვანი
დამატებითი რაოდ
 ენობა სტუმრობს რაიო
 ნს.
ეს არის მომხმარებელთა ურიცხვი რაოდ
 ენობა ტერიტორიისთვის,
რომელიც იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი ნებისმიერი ნაწილი, სხვა
ნებისმიერი ნაწილისგან ფეხით სავალ მანძილზე მდებარეობს. ეს მომხ
მარებლები გამოხატავენ უზარმაზარ ყოველდღიურ მოთხოვნილებას საკ
ვებზე და სხვა საქონელზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ კულტურულ სერვი
სებზე.
თუმცა, რაიო
 ნ ი ვერ უზრუნველყოფს მოთხოვნის პროპორციულ სერ
ვისებს. მისი საკვები ობიექტები და ტანსაცმლ
 ის მაღაზიები, რაოდ
 ენობ
რივად და მრავალფეროვნების მხრივ, საოცრად არაად
 ეკვატურია მათზე
არსებულ მოთხოვნასთან შედარებით. აქ  ერთ დროს ნიუ-იორკში საუკე
თესო კავეულის მაღაზია იყო განთავსებული, ვეღარ შეძლო არსებობა და
რამდენიმე წლის წინ დაიხ ურა. აქვე იყო ქალაქში ერთ-ერთი უდიდესი,
უძველესი და საუკეთესო დელიკატესების მაღაზია, რომელიც, ამასწინათ,
ასევე დაიხ ურა.  ერთ დროს რამდენიმე კინოთეატრიც არსებობდა, დრო
თა განმავლობაში კი ისინიც მოცლილ ღატაკთა საძილე ადგილებად იქცა
და მალევე გაუჩ ინარდა. რაიო
 ნ ის კულტურული შესაძლებლობები ნულს
გაუტოლდა.
ეს ნაკლოვანებები, რომლებიც ერთი შეხედვით შეიძლება უმნიშვ
ნელოდ მოგვეჩვენოს, სერიოზ ულ დაბრკ ოლებებს წარმოადგენს. აქედან
ფირმები, ერთიმეორ
 ის მიყოლებით, შერეული გამოყენებების მქონე შუა
მანჰეტენზე (რომელიც ქალაქის ძირითადი საქმიან ი ცენტრი გახდა) გადა
დის. როგორც ერთი უძრავი ქონების ბროკერი აღნიშნავს, სხვა შემთხვე
ვაში, ისინი ვერ შეინ არჩუნებენ კვალიფიციურ კადრებს. საბოლოოდ, ეს
დანაკარგი რაიო
 ნ ის ერთ დროს განსაკუთრებულად ხელსაყრელ, პირის
პირ ბიზნესკონტაქტებზე ცუდად აისახება. ასე რომ აქ, ახლა უკვე იურიდი
ული ორგანიზაციები და ბანკები გადადის იმისთვის, რომ უფრო ახლოს
იყოს იმ კლიენტებთან, რომელთაც, თავის მხრივ, ეს ადგილი უკვე დატო
ვეს. რაიონ ი მეორეხარისხოვან სივრც
 ედ გადაიქცა თავისივე მთავარი, მე
ნეჯერული სამმართველოების ადგილსამყოფლის ფუნქციისთვის, რომე
ლიც მისი პრესტიჟულობისა და სარგებლიან ობის საფუძველი იყო და რაც
მას არსებობის საზრისს ანიჭებდა.
ამავდრ
 ოულად, ქვემო მანჰეტენის ჰორიზონტის თვალისმომჭრელი
ეფექტის შემქმნ ელი დიდი ოფისების გარე სივრც
 ე სტაგნაციის, ლპობის,
სიცარიელისა და მომაკვდ
 ავი ინდუსტრიების რკალმა მოიცვა. ყურადღება
მიაქციეთ ამ პარადოქსს: აქ არის უამრავი ხალხი, რომლისთვისაც ღირე
ბული, სასურველი და ამავე დროს, არასაკმარისია ქალაქის ამ ნაწილის
მრავალფეროვნება, რის პოვნასაც იგი სხვაგან ცდილობს. არადა აქ, არ
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სებული მოთხოვნის პარალელურად, არის უამრავი ხელსაყრელი, ცარი
ელი სივრც
 ე იმისთვის, რომ მრავალფეროვნება წარმოიშვას. მაშ, რაში
უნდა იყოს საქმე?
იმისთვის, რომ სიტუაც
 იაში გავერკვეთ, საკმარისია რომელიმე ჩვეუ
ლებრივ მაღაზიაშ ი შევიდეთ და დავაკვირდეთ კონტრასტს ლანჩის დროს
არსებულ ხალხმრ
 ავლობასა და სხვა დროებში გამეფებულ სიცარიელეს
შორის. საკმარისია დააკვირდეთ გაუკაცურებულ ქუჩებს, რომლებშიც, სა
მუშაო დღეებში ექვს ის ნახევრიდან, შაბათ-კ ვირას კი მთელი დღის გან
მავლობაში, სიკვდ
 ილის მსგავსი სიჩუმე დაის ადგურებს ხოლმე.
„წყლის ნაკადივით რომ შემოიჭრებიან ხოლმე,“ – ციტირებდა New
York Times-ი   ერთ-ერთ გამყიდველ ქალს ტანსაცმლ
 ის მაღაზიიდ
 ან, –
„წინასწარ ვხვდები, რომ შუადღეს ახლახან გადასცდ
 ა“. იქვე გაზეთის
რეპორტიორ
 ი  განმარტავდა: „პირველი ტალღა მაღაზიას სადღაც თორ
მეტიდან პირველ საათ
 ამდე გადაუვლის ხოლმე. შემდეგ ცოტა ამოსასუნ
თქი დროა, რამდენიმე წუთში კი, მეორ
 ე ნაკადით ივსება მაღაზია“.   ორ
საათ
 ამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი, მიუხედავად იმისა, რომ საგაზეთო
სტატია ამას არ ამბობს, მაღაზია უკაცურდება.
სამომხმარებლო სფეროს ბიზნესაქტივობა აქ დღეში 2-3 საათში
ეტევა, გამოდის, კვირაში 10-15 საათს მუშაობს. ასეთი არამომგებიან ი პი
რობები ნებისმიერი ბიზნესისთვის დამღუპველია. დაწესებულებათა გარ
კვეული ნაწილი ახერხებს, ხარჯები შუადღის გაცხოველებული ვაჭრობით
ამოიღ
 ოს. მაგრამ ამისთვის, მათი რაოდ
 ენობა საკმარისად მცირე უნდა
იყოს – ამ მოკლე დროის განმავლობაში, თავ-თ
 ავიანთი წილი ხალმხ რავ
ლობით უნდა ისარგებლონ. რესტორნებსაც შეუძლიათ ლანჩით და მცირე
შესვენებით იცხოვრონ, და არა ლანჩით და სადილით, მაგრამ, ასევე, მხო
ლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მათი რაოდ
 ენობა საკმარისად მცირე იქნება
იმისთვის, რომ რამდენიმესაათ
 იან ი სწრაფი ბრუნვით გავიდნენ ფონს. რა
ხელსაყრელ პირობებს უნდა უქმნ იდეს ასეთი სიტუაც
 ია იმ 400000 დასაქმე
ბულს, რომელიც აქ იყრის თავს? ცხადია, კითხვა რიტორიკულია.
შემთხვევითი არც ისაა, რომ  ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთ
 ეკას, უკ
მაყოფილო მომხმარებლები ყველაზე ხშირად, რა თქმა უნდა შუადღისას,
სწორედ ამ რაიო
 ნ იდან ურეკავენ შემდეგი შეკითხვით: „სად არის აქ, ახ
ლოს, ბიბლიოთ
 ეკის ფილიალ
 ი? ვერ ვპოულობ“. ასეთი ფილიალ
 ები კი,
რაიო
 ნში საკმარისზე ნაკლებია და რომც არსებობდეს მეტი რაოდ
 ენო
ბით, იმდენად დიდი და იმდენად მცირე შენობების აშენება, რომლებიც
შუადღისა და სავარაუდოდ, 5 საათ
 ის რიგებს და სხვა დროის უკაცურობას
ერთნაირ
 ად მოერგებოდა, შეუძლებელი იქნებოდა.
გარდა იმ დაწესებულებებისა, სადაც ხალხმრ
 ავალ სცენებს ხშირად
ვაწყდებით, საცალო ვაჭრობის სხვა სერვისებიც ძლივს ახერხებს ხარჯე
ბის ამოღებას. ასე განაგრძ ობს არსებობას ამ რაიო
 ნ ის  ყველაზე საინტე
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რესო, ცივილური და გამორჩეული ადგილები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ
დახურულა. ასეთია ის გარემოება, რომელიც მათ მიხრწ ნილ და გამოფი
ტულ მდგომარეობ ას განაპირობს.
ქვემო მანჰეტენზე წარმოდგენილი ფინანსური და ბიზნესინტერესე
ბი, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, თანამშრ
 ომლობს ქალაქთან
და დაუღალავად ცდილობს გეგმების შემუშავებითა და განხორციელებით
მოახდინოს ამ სივრც
 ეების რეგენერაცია. თუმცა, ბიზნესი დოგმატური ქა
ლაქგეგმარების პრინციპებისა და შეხედულებების მიხედვით მოქმედებს.
პირველი ნაბიჯი, მათ დასაბუთებაში, როგორც წესი, სწორია ხოლმე
– ისინი ხედავენ პრობლემას და თვალს უსწორებენ მის ზოგად ხასიათს.
გეგმარებით ბროშურაში, რომელიც „დაუნთაუნ-ლოუერ მანჰეტენის ასო
ციაც
 იამ“ მოამზადა, აღნიშნულია: „იმ ფაქტორთა იგნორირება, რომლე
ბიც ქვემო მანჰეტენის ეკონომიკურ სიჯანსაღეს საფრთ
 ხეს უქმნ ის, ნიშნავს
დავეთანხმოთ აქ დიდი ხნის წინ დაფუძნებული ბიზნესისა და აქტივობე
ბის სხვა ისეთ არეალ
 ებში გადინების პროცესს, სადაც ისინი უკეთეს სამუ
შაო პირობებს იპოვიან და თავიანთ დასაქმებულებს უფრო მომგებიან და
ხელსაყრელ გარემოს შესთავაზებენ“.
ასევე, ბროშურაში მკრთალად ჩანს  დღის სხვადასხვა მონაკვეთებ
ზე ხალხის გადანაწილების საჭიროების გააზრებაც: „ადგილზე მობინადრე
მოსახლეობ ა სტიმულს მისცემდა მაღაზიების, რესტორნების, გასართობი
ადგილებისა და ავტოსადგომების განვითარებას, რაც, თავის მხრივ, აქ
დღის განმავლობაში მომუშავე პოპულაციისთვისაც ძალზედ მიმზიდველი
იქნებოდა“. მაგრამ, საჭიროებათა ასეთ ვიწრო ჭრილში მოთავსება, გეგ
მას უვარგისი რეცეპტებით ამარაგებს.
ადგილზე მობინადრე მოსახლეობ ა, რა თქმა უნდა, გათვალისწინე
ბულია გეგმებში. იგი დიდ ტერიტორიას დაიკ ავებს, საბინაო პროექტების,
ავტოსადგომებისა და ცარიელი მიწების სახით, მაგრამ მოსახლეობ ის რა
ოდენობა, როგორც თავად ბროშურა ამტკიცებს,დღის განმავლობაში აქ
მყოფი ადამიან ების მხოლოდ 1%-ს შეადგენს. როგორი ჰერაკლეან ური
ეკონომიკური ძალისხმევა დასჭირდება ამ პატარა ჯგუფს! რა დიად
 ი ჰე
დონისტური გმირობები უნდა ჩაიდ
 ინოს მან იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს  
„რესტორნების, გასართობი ადგილებისა და ავტოსადგომების განვითა
რებას, რაც, თავის მხრივ, აქ დღის განმავლობაში მომუშავე პოპულაციის
თვისაც ძალზედ მიმზიდველი იქნებოდა“.
ადგილზე მობინადრე ახალი მოსახლეობ ა გეგმის მხოლოდ ნაწილს
წარმოადგენს. სხვა ნაწილები პრობლემას კიდევ უფრო გაამწვავებს. 1.
ისინი მიმართულნი არიან, რაიო
 ნში კიდევ უფრო მეტი დღის პერიოდ
 ის
სამუშაოს შემოტანაზე, კერძოდ წარმოების განვითარებაზე, საერთაშორი
სო სავაჭრო ოფისებისა და უზარმაზარი, ახალი ფედერალური საოფ
 ისე
შენობის აგებაზე. 2. ახალი სამუშაო ადგილების, საბინაო პროექტებისა და
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მათთან დაკავშირებული საგზაო მაგისტრალებისთვის მიწის ნაკვეთების
გამოთავისუფლება, უსარგებლო, დაცარიელებული შენობებისა და დეგ
რადირებადი სამუშაო გამოყენებების გარდა, გაან ადგურებს დაბალშე
მოსავლიან სერვისს და კომერციას აც, რომელიც აქ ჯერ კიდევ არსებობს
და დასაქმებულ მოსახლეობ ას ემსახურება. შესაძლებლობები (facilities),
რომლებიც ისედაც შემცირებულია სახეობ ის და რაოდ
 ენობის მხრივ, და
საქმებულთა პოპულაციას ნელ-ნ ელა ხელიდან ეცლება. იგი კიდევ უფრო
დავიწროვდება, როგორც გვერდითი ეფექტი დასაქმებულთა ახალი ჯგუ
ფის და ადგილობრივ მობინადრეთა უმნიშვნ ელო რაოდ
 ენობის დამატე
ბისა. არახელსაყრელი პირობები აუტანელ გარემოებებად იქცევა. გეგმა
კი, რეალ
 ურად, ადეკვატური სერვისების განვითარების შანსებს საბოლო
ოდ მოსპობს, რადგან ახალი დაწესებულებების საინკუბაციოდ საჭირო
დაბალი ქირების პერსპექტივა წარსულს ჩაბარდება.
ქვემო მანჰეტენი სერიოზ ულ გასაჭირშია და ამ გასაჭირს დოგმატური
დაგეგმარების რუტინა, მსჯელობა და რეცეპტი კიდევ უფრო ართულებს.
რა უნდა მოვიმოქმედოთ  რაიო
 ნ ის ქუჩებით მოსარგებლეთა დღის განმავ
ლობაში არაპროპორციული განაწილების წინააღმდ
 ეგ? ძირითადი კითხ
ვა სწორედ ეს გახლავთ.
ადგილობრივ მობინადრეთა ახალი ნაკადი, დანერგვის სტრატეგიის
მიუხედავად, ეფექტურად ვერ იმუშავებს. დღის განმავლობაში, რაიო
 ნ ით
სარგებლობა იმდენად ინტენსიურია, რომ  ადგილობრივი მოსახლეობ ის
უმაღლესი შესაძლო სიმჭიდროვეც კი,  პროპორციულად არაეფექტურად
მცირე რაოდ
 ენობას შექმნ იდა. ამას გარდა, მობინადრეები რაიო
 ნში თა
ვიანთი ეკონომიკური წვლილის, არაპროპორციულად დიდ მიწის რაოდ
 ე
ნობას დაიკ ავებდნ ენ.
პირველი ნაბიჯი, რომელიც პოტენციური ახალი გამოყენებების შე
მოდინების დაგეგმვ ისას უნდა გადაიდგას, გახლავთ პრაქტიკული იდეის
შემუშავება იმის შესახებ, თუ რა სახის შემოდინებაა საჭირო უბნის ძირეუ
ლი პრობლემების გადასაჭრელად.
შემოდინების მიზანი, რა თქმა უნდა, დროის განსაზღვრ
 ულ მონაკ
ვეთებში, როცა ეს რაიო
 ნს ყველაზე მეტად სჭირდება, ქუჩაზე ინდივიდთა
მაქსიმალური ოდენობის კონცენტრირებაა: შუადღეს (ორი საათ
 იდან ხუთ
საათ
 ამდე), საღამოობ ით, შაბათობით და კვირაობ ით. რეალ
 ური განსხვა
ვების მომცემი ხალხმრ
 ავლობის შექმნ ის ერთადერთი ოპტიმალური გზა,
ვიზიტორთა (ვიზიტორებში არა მარტო ტურისტებს, არამედ ადგილობრი
ვებსაც ვგულისხმობ) კონცენტრირება იქნებოდა, მათი დროის თავისუ
ფალ მონაკვეთებში.
ის, რაც ასეთ შემოდინებას იზიდავს, უნდა იზიდავდეს იმ ხალხსაც,
ვინც აქ მუშაობს, ყოველ შემთხვევაში, არ უნდა ბეზრდ
 ებოდეთ, ან აღიზია
ნებდეთ ეს.
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გარდა ამისა, ეს სავარაუდო გამოყენება (ან გამოყენებები) სრულად
ვერ ჩაანაცვლ
 ებს იმ შენობებსა და ტერიტორიებს, რომლებშიც ახალი,
ხალხის დროში გადანაწილებით სტიმულირებული, სპონტანური დაწესე
ბულებები შეიძლება განვითარდეს.
და ბოლოს, ეს ახალი გამოყენება (ან გამოყენებები) შესაბამისო
ბაში უნდა მოდიოდ
 ეს რაიო
 ნ ის ხასიათთან, ყოველ შემთხვევაში, არ უნ
და ეწინააღმდ
 ეგებოდეს მას. ქვემო მანჰეტენის ხასიათში ინტენსიურობა,
ამაღელვებლობა, დრამატულობა დევს, რაც მისი ერთ-ერთი უმთავრესი
ხიბლია. მართლაც, რა უნდა იყოს უფრო დრამატული, უფრო რომანტიკუ
ლი, ვიდრე ქვემო მანჰეტენზე აღმართული ცათამბჯ ენები, ღრუბლები რომ
ახურავთ ქუდად? მისი უწესრიგო დაკბილულობა და შენობათაშორისი კა
ნიონ ები, მისივე ბრწყინვალების დასტურია. რა ვანდალიზმი იქნებოდა
(ვანდალიზმი, რომელსაც დაგეგმარების დღევანდელი პროექტები წარ
მოადგენს) ასეთი ბრწყინვალე ქალაქი ერთფეროვნებისა და წესრიგის
მოსაწყენ სივრც
 ეებად გვექცია!
მაგრამ რა არის აქ ისეთი, რაც ვიზიტორებს მოიზ იდავდა თავისუფალ
საათ
 ებში ან მაგალითად, შაბათ-კ ვირას? წლების განმავლობაში, ყველა
ფერი, რასაც მათი ყურადღება შეიძლება მიეპყრო, ძირფესვიან ად განად
გურდა. აკვარიუმი, რომელიც ბათერი პარკში იყო განთავსებული და მის
სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა, დაანგრიეს და კუნი აილენდზ ე – ყვე
ლაზე შეუფერებელ ადგილას გადაიტ
 ანეს. პატარა, უცნაური და ცოცხალი
ამერიკული სამეზობლო (ეს უნიკალური საცხოვრებელი წარმოადგენდა
ტურისტულ ატრაქციას) ძირფესვიან ად ამოიღ
 ეს გვირაბის მისასვლ
 ელის
გამო და ახლა, ქალთა ჟურნალებისა და გიდ-ს ახელმძ ღვანელოების
გვერდებიდან, ვიზიტორებს ბრუკლინში აგზავნიან, მისი ტრანსპლ
 ანტი
რებული ნარჩენებისა და ექსტრაორდინალური მაღაზიების სანახავად.
საექსკურსიო ნავები და მოგზაურობა თავისუფლების ქანდაკების მოსანა
ხულებლად, ახლა უკვე სუპერმარკეტის რიგში დგომაზე ნაკლებ მიმზიდ
ველია. პარკების დეპარტამენტის სასაუზმე და ბარი ბათერიზე, სკოლის
კაფეტერიაზ ე მეტი მიმზიდველობით უკვე ვეღარ სარგებლობს. თავად
ბათერი პარკი, რომელიც ქალაქის ყველაზე ენერგიულ ნაწილშია გან
თავსებული და ნავსადგურისკენ გემის ცხვირივით რომ მიექანება, მოხუცე
ბულთა თავშესაფრის ეზოს დაემსგავსა. ამ დროისთვის ყველაფერი, რაც
ამ რაიო
 ნში გეგმის მიხედვით განხორციელდა (და სხვა ყველაფერი, რაც
გეგმაში დევს), ნათლად და მკაფიოდ გვეუბნება: „წადით, მარტო დამტო
ვეთ!“ ვერ ამოიცნობთ ხმას, რომელიც ამბობს: „დაბრუნდით!“
არადა, რამდენი შეიძლებოდა გაკეთებულიყო.
თავად სანაპირო, სადაც ხალხი თავისუფალ დროს ატარებდა, პირ
ველი დაკარგული ღირსშესანიშნაობ აა. რაიო
 ნ ის სანაპირო ზოლის ერთი
ნაწილი, საზღვაო მუზეუმად უნდა ქცეულიყო – გემების საინტერესო ნიმუშე
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ბის პერმანენტულ ნავსადგომად. ასეთი რამ შუადღეს ტურისტებით, შაბათ-კვირასა და უქმე დღეებში კი – ტურისტებითა და ქალაქიდან მოსულებით
გაავსებდა იქაურობას. იგი ზაფხულობით საუკეთესო ადგილი იქნებოდა
საღამოს გასატარებლად. ამას გარდა, სანაპიროზე უნდა განთავსებული
ყო კუნძულის გარშემო და პორტში გემით გასეირნების ტერმინალები; ეს
ჩასასახდომი სადგურები მაქსიმალურად მიმზიდველი უნდა ყოფილიყო.
უნდა გახსნილიყო რესტორნები, რომელთა სამზარეულო ზღვის პროდუქ
ტებზე გააკ ეთებდა აქცენტს.
მიზიდულობის სხვა ცენტრები არა სანაპირო ზოლზე, არამედ უფრო
შიგნით, ქუჩების ქსელში უნდა განთავსებულიყო, რათა წინასწარ განზრ
 ა
ხულად, ვიზიტორებს რაიო
 ნ ის სიღრმ ეში შეღწევაში დახმარებოდნენ. მა
გალითად, აქ უნდა განთავსდეს ახალი აკვარიუმი, რომელიც კუნი აილენ
დზე განთავსებულისგან განსხვავებით, აუცილებლად უფასო უნდა იყოს.
თითქმის 8-მილიონიან ქალაქს არ გაუჭირდება 2 აკვარიუმის შენახვა და
თევზების უფასოდ ჩვენება. საჯარო ბიბლიოთ
 ეკის ის ფილიალ
 ი, რომე
ლიც აქ ასე სჭირდებათ, აუცილებლად უნდა აშენდეს. იგი არა მხოლოდ
ცირკულირებადი ფილიალ
 ი, არამედ სპეციალ
 იზირებული საბიბლიოთ
 ე
კო ცენტრი უნდა იყოს, სადაც ფინანსურ და საზღვაო  დარგებზე არსებული
ლიტერატურა იქნება წარმოდგენილი.
სპეციალ
 ური ღონისძიებები, რომლებიც ამ ღირსშესანიშნაობ ებში
მოეწყობა, საღამოობ ით და შაბათ-კ ვირას უნდა გაიმ ართოს. ამას უნდა
დაემატოს თეატრი და ოპერა, რომელიც ხელმისაწვდ
 ომი და იაფი იქნება
მაყურებლისთვის. ჯეის ონ ეპსტეინ ი, გამომცემელი და ქალაქების მკვლე
ვარი, რომელმაც ფრთხილად გაან ალიზა ევროპულ ქალაქთა წარმატე
ბული ექსპერიმენტები, ქვემო მანჰეტენის შემთხვევის გააზრებაში, გვთა
ვაზობს მუდმივმოქმედი ერთარენიან ი ცირკის იდეას, რომელიც პარიზში
წარმატებულად მუშაობს. თუკი კარგად შესრულდება ეს გეგმა, გრძელვა
დიან პერსპექტივაში, ბევრად უფრო ეფექტური ეკონომიკური სტიმულა
ტორი იქნება რაიო
 ნ ის ბიზნესღირებულებისთვის, ვიდრე შიშისმომგვრ
 ე
ლი მანუფაქტურული საწარმოების დამატება, რომლებიც იკავებს სივრც
 ეს
და არაფერი შეაქვს რაიო
 ნში ისეთი, რაც მას სასიცოცხლოდ ესაჭიროება
(ასევე, ამ გზით სუსტდება ქალაქის სხვა ნაწილები, რომლებსაც მართლა
სჭირდება ასეთი საწარმოები).
თუკი უბნის გამოცოცხლებას საღამოობ ითა და შაბათ-კ ვირას მაინც
შევძლ
 ებთ, შეგვიძლია ისიც ვიმედოვნოთ, რომ სპონტანურად, აქ ახალი
საცხოვრებელი გამოყენებაც გაჩნდ
 ება. ქვემო მანჰეტენზე უამრავ ძველ
სახლს შეხვდ
 ებით, დაზიან ებულს, მაგრამ ძირეულად მიმზიდველს, ისე
თებს, რომელთა რეაბ ილიტაციაც სხვა ადგილებში მოხდა მას შემდეგ,
რაც იქ სიცოცხლე გაიფ
 ურჩქ ნა. მათ, ვისაც მოსწონს ის, რაც განსაკუთრე
ბული და ცოცხალია, ამ ადგილის პოვნა ნამდვ ილად არ გაუჭირდებათ.
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თუმცა საცხოვრებელი ასეთ არეალში, რაიო
 ნ ის სიცოცხლისუნარიან ობის
შედეგი უნდა იყოს და არა – მიზეზი.
გეჩვენებათ, რომ ჩემ მიერ შემოთავაზებული დამატებითი გამოყენე
ბები, რომლებიც ადამიანთა თავისუფალი დროის მონაკვეთებზეა გათვ
ლილი, არასერიოზ ული ან ძვირია?
მაშინ, ყურადღება მიაქციეთ „დაუნთაუნ ლოუერ მანჰეტენის ასოცი
აციის ა“ და ქალაქის მიერ მომზადებული გეგმების გათვლ
 ილ ღირებულე
ბას. ამ გეგმებში იგულისხმება მეტი სამუშაო ადგილები, საცხოვრებელი
პროექტები, ავტოსადგომები და ესტაკადები, რომლებმაც საბინაო პრო
ექტების მოსახლეობ ა შაბათ-კ ვირას რაიო
 ნ იდან უნდა გაიყვანოს.
დამგეგმარებელთა პროგნოზით, როგორც საჯარო, ისე კერძო ფონ
დებიდან, ეს, დაახლოებით, 1 მილიარდი დოლარი დაჯდება.
დღესდღეობ ით, ქვემო მანჰეტენზე არსებული, დღის განმავლობაში
ხალხის დაუბალანსებელი განაწილების ექსტრემალური მდგომარეობ ა,
რამდენიმე გამომაფხიზლებელ პრინციპს გვთავაზობს, რომლებიც სხვა
რაიო
 ნ ებისთვისაც მნიშვნ ელოვანია.
ვერც ერთი სამეზობლო ან რაიო
 ნ ი, როგორი კარგად დამკვიდრებუ
ლი თუ პრესტიჟულიც არ უნდა იყოს, და რაც არ უნდა ინტენსიურად გამოი
ყენებოდეს ერთი დანიშნულებით,  გვერდს ვერ აუვლის ხალხის მიმოქცე
ვის დროში განაწილების აუცილებლობას. წინააღმდ
 ეგ შემთხვევაში, იგი
განწირულია ერთფეროვნებისთვის.
გარდა ამისა, ზედმიწევნით კარგად გათვლ
 ილ სამეზობლოს ან რა
იონსაც კი, რომელსაც მხოლოდ ერთი ფუნქცია აქვს, იქნება ეს სამუშაო
თუ სხვა, და რომელსაც, თითქოს, ყველაფერი გააჩნია, რაც ამ ფუნქციას
სჭირდება, გაუძნელდება საჭიროებათა დაკმაყოფილება, თუ მხოლოდ
ერთ ფუნქციას შეინ არჩუნებს.
თუკი ისეთი რაიო
 ნ ისთვის შემუშავებული გეგმა, რომლის მთავა
რი პრობლემა ხალხის დღის განმავლობაში განაწილებაა, პრობლემის
საფუძველს ვერ ჩაწვდ
 ება, საუკეთესო, რაც შეიძლება გაკეთდეს, ძველი
სტაგნაციის ახლით ჩანაცვლ
 ებაა. შეიძლება ეს დროებით უფრო სუფთად
მოგვეჩვენოს, მაგრამ ამაზე უამრავი ფული არ უნდა იხარჯებოდეს.  
მგონი, საკმარისად ნათელია, რომ ორ სხვადასხვა სახის მრავალ
ფეროვნებას განვიხილავ. პირველია, პირველადი გამოყენებები, რომლე
ბიც, სპეციფიკურ ადგილებში ხალხის მიზიდვას უზრუნველყოფს, რადგან
უფრო საბაზისოა. ესენია: ოფისები, ფაბრიკები და საცხოვრებელი ბინე
ბი, ასევე საგანმანათლებლო და სარეკრეაც
 იო სივრც
 ეები. რაღაც აზრით
(მომხმარებლების სიმრავლის მიხედვით), იგივე შეგვიძლია ვთქვათ მუზე
უმებზე, ბიბლიოთ
 ეკებსა და გალერეებზე, მაგრამ არა ყველა მათგანზე.
პირველადი გამოყენება, ხანდახან, შეიძლება უჩვეულოც იყოს. მა
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გალითად, ლუისვილში, სადაც ომის შემდგ
 ომ, ფეხსაცმლ
 ის ერთი ბაზრო
ბა 30-ფილიალიან ბიზნესად იქცა და თავის მაღაზიებს ოთხ კვარტალში
მოუყარა თავი. გრეიდ
 ი კლეი, Louisville Courier-Journal-ის მფლობელი და
რედაქტორი, ქალაქის დიზაინ ისა და დაგეგმარების ერთ-ერთი წამყვ ანი
კრიტიკოსი, აღნიშნავს, რომ ზემოთ ნახსენებ ბიზნესს დღეს მილიონ-ნ ა
ხევარი წყვილი ფეხსაცმელი უდევს დახლებსა და საწყობში. „ისინი შიდა,
ნაცრისფერ არეალ
 ებშია განთავსებული“,  წერს მისტერ კლეი, – „მაგრამ,
როგორც კი ხმა გავარდა, ამ ადგილებს ყველა მხრიდან მოაშ ურეს მყიდ
ველებმა. აქ შეგიძლიათ ნახოთ მყიდველები ინდიან აპოლისიდან, ნეშვი
ლიდან, ცინცინატიდან, ასევე შეხვდ
 ებით შეძლებულ კლიენტებს. ცოტა
დავფიქრდ
 ი, ასეთი ზრდა ხომ არავის დაუგეგმავს, არავის შეუწყვია მის
თვის ხელი. ყველაზე დიდი საფრთ
 ხე, ფაქტობრივად, მაგისტრალია, რო
მელმაც დიაგ
 ონალზე უნდა გაია რ
 ოს. ქალაქის მერიაშ ი ეს ამბავი, ჩანს,
არ აღელვებთ. ვიმედოვნებ, რაღაც ინტერესს აღვძ რ
 ავ...“
როგორც აქედან ვხვდებით, გარეგან მომხიბვლ
 ელობაზე ან სავა
რაუდო მნიშვნ ელოვნების სხვა ნიშნებზე დაყრდ
 ნ ობით, შეუძლებელია
იწინასწარმეტყველო პირველადი გამოყენების, როგორც ადამიან ების
მოსაზიდი საშუალ
 ების ეფექტურობა. გარეგნულად ყველაზე შთამბეჭდა
ვები, პრაქტიკაში ყველაზე არაეფექტურები არიან ხოლმე. მაგალითად,
ფილადელფიის საჯარო ბიბლიოთ
 ეკის მთავარი შენობა, მონუმენტური
კულტურის ცენტრის ნაირსახეობ ა, იმაზე ნაკლებ ხალხს იზიდავს, ვიდ
რე ამავე ბიბლიოთ
 ეკის სამი სხვა ფილიალ
 ი ქალაქის ცენტრშ ი, ჩესნათ
სთრითზე, მაღაზიებს შორის ჩასმული, არაგამორჩეული, მაგრამ მიმზიდ
ველი  შენობის ჩათვლ
 ით. სხვა კულტურული დაწესებულებების მსგავსად,
ბიბლიოთ
 ეკები პირველადი და მოსახერხებელი გამოყენებების კომბინა
ციას წარმოადგენს და მით უფრო ეფექტურად მუშაობს, რაც უფრო უკეთ
ახერხებს ამ ორი ატრიბუტის შეჯერებას. ზომითა და გარეგნობით, ისევე
როგორც წიგნების რაოდ
 ენობით, ბიბლიოთ
 ეკის მთავარი შენობა უფრო
მნიშვნ ელოვანია, თუმცა, როგორც საქალაქო გამოყენების ელემენტი, პა
ტარა ფილიალ
 ი, მოკრძ ალებული გარეგნობის მიუხედავად, უფრო მნიშვ
ნელოვან ფუნქციას ასრულებს. როდესაც ვცდილობთ, გავიგოთ, როგორ
მუშაობ ენ პირველადი გამოყენებების ნარევები, ყოველთვის აუცილებე
ლია ფუნქციურობა მომხმარებლის კონტექსტში განვიხილოთ.
თუკი იზოლირებულად შევხედავთ, ნებისმიერი პირველადი გამოყე
ნება შედარებით არაეფექტურია, როგორც ქალაქის მრავალფეროვნების
მწარმოებელი. მაშინაც კი, თუ ის კომბინირებულია სხვა პირველად გამო
ყენებასთან, მაგრამ ორივე მათგანი დროის ერთსა და იმავე მონაკვეთში
უზრუნველყოფს ხალხის ქუჩაში ყოფნას, ჩათვალეთ, რომ ვერაფერი მი
იღწევა. პრაქტიკულად, მათ ვერც კი ვუწოდებთ განსხვავებულ პირველად
გამოყენებებს. თუმცა, თუკი ერთი პირველადი გამოყენება ეფექტურად
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ერწყმის მეორ
 ეს და ისინი დროის განსხვავებულ მონაკვეთებში უზრუნ
ველყოფს ქუჩაში ადამიან ების ყოფნას, შედეგი შეიძლება ეკონომიკურად
მასტიმულირებელი იყოს: ნოყიერი ნიად
 აგი მეორ
 ადი მრავალფეროვნე
ბისთვის.
მეორ
 ად მრავალფეროვნებას წარმოადგენს ის დაწესებულებები,
რომლებიც პირველადი გამოყენებების საპასუხოდ ვითარდება იმ ადა
მიან ების მომსახურების მიზნით, რომლებსაც პირველადი გამოყენებები
იზიდავს. თუკი მეორ
 ადი მრავალფეროვნება, მხოლოდ ერთ პირველად
გამოყენებას ემსახურება, მნიშვნ ელობა არა აქვს რომელს, ის თანდაყო
ლილად არაეფექტურია2. შერეული პირველადი გამოყენებების ფუნქცი
ონირება კი, შესაძლოა ეფექტური იყოს იმ შემთხვევაში, თუ მრავალფე
როვნების წარმოებისთვის აუცილებელი დანარჩენი სამი წინაპირობაც
მხედველობაშია მიღებული.
თუკი ქუჩის გამოყენებათა ეს განფენილობა მომხმარებლების
მოთხოვნათა მრავალფეროვნებას დღის განმავლობაში, დროში ანაწი
ლებს, ნებისმიერი ტიპის, საკუთრივ ურბანული და სპეციალ
 იზირებული
სერვისები და მაღაზიები  იხეირ
 ებს. ეს თვითშენების შეუქცევადი პროცე
სია. რაც უფრო კომპლ
 ექსურად შერეული და შესაბამისად ეფექტურია
მომხმარებელთა სხვადასხვა სეგმენტები, მით უფრო მეტი სერვისი და
მაღაზია იარსებებს, რომლებსაც დასჭირდება მთლიან ი პოპულაციისგან
თავისი მომხმარებლების გამორჩევა და შესაბამისად, მეტ ადამიანს მო
იზიდავს. ამგვარად, აუცილებელია აქ კიდევ ერთ განსხვავებას გავუსვათ
ხაზი.
თუკი მეორადი მრავალფეროვნება საკმარისად ეფექტურია და მო
იცავს საკმაო რაოდ
 ენობის უნიკალურსა და უცნაურს, აკუმულაციის პირო
ბებში, უპრობლემოდ შეუძლია   გახდეს პირველადი გამოყენება. ხალხს
ხომ ასეთი ადგილები განსაკუთრებულად იზიდავს. ეს ხდება კარგ სა
ვაჭრო რაიო
 ნ ებში, რაღაც აზრით, მოკრძ ალებულ მაგალითად ჰუდსონ
სტრიტიც შეგვიძლია მოვიხმოთ. სულაც არ ვცდილობ ასეთი ფენომენის
მნიშვნ ელობის მინიმალიზებას; ის სასიცოცხლო მნიშვნ ელობისაა ქუჩე
ბისა და რაიო
 ნ ებისთვის, ისევე როგორც მთლიან ად ქალაქისთვის. ის
მნიშვნ ელოვანია ქალაქის გამოყენებათა მოქნილობისთვის, უფრო დიდი
არჩევანის არსებობისთვის, ისევე როგორც ქუჩებსა და რაიო
 ნ ებს შორის
2   მაგალითად, სავაჭრო ცენტრებს, რომლებიც მხოლოდ საცხოვრებელ პირველად
გამოყენებას ემსახურება იგივე პრობლემა აქვს, რაც ქვემო მანჰეტენზე არსებობს, მაგრამ
დროის მხრივ – საპირისპირო. შესაბამისად, ბევრი ასეთი სავაჭრო ცენტრი დახურულია
დილით და ღიაა საღამოს საათებში. „ასეთი რამ ხდება“, – ამბობს სავაჭრო ცენტრის
აღმასრულებელი New York Times-თან ინტერვიუში, – „შუა დღის განმავლობაში, ნებისმიერ
სავაჭრო ცენტრს,ზარბაზნის ჭურვი რომ მოახვედრო, ვერცერთ სულიერს ვერ დააზარალებ“.
პირველადი გამოყენების მომსახურების თანდაყოლილი არაეფექტურობა, ერთ-ერთი
მიზეზია (სხვებთან ერთად) იმისა, რომ ასე ცოტა სავაჭრო ცენტრს ძალუძს შეინარჩუნოს
სტანდარტიზებული, მაღალი ბრუნვა (ავტ. შენ.).

178

საინტერესო, გამოსადეგი, სახასიათ
 ო განსხვავებების არსებობისთვის.
მიუხედავად ამისა, მეორადი მრავალფეროვნება სრულად მაინც
ვერ იკავებს პირველადი გამოყენების ადგილს. თავისი სიცოცხლისუნა
რიან ობის, ზრდისა და ცვლილების პერსპექტივის შესანარჩუნებლად, მას
აუცილებლად დასჭირდება შერეულ პირველად გამოყენებათა ბაზისი –
ფიქსირებული მიზეზების გამო, დროში განაწილებული ხალხი. გამონაკ
ლისი არც ქალაქის ცენტრშ ი არსებული ვაჭრობაა, რომლის ეფექტურო
ბასაც, იქ არსებული შერეული პირველადი გამოყენებები განაპირობებს
და რომელსაც საფრთ
 ხე ემუქრება ამ უკანასკნელთა ბალანსის რღვევის
დროს.
რამდენჯერმე გაკვრ
 ით აღვნ იშნე, რომ პირველად გამოყენებათა ნა
რევები ეფექტური უნდა იყოს, რათა მრავალფეროვნებას შეუწყოს ხელი.
რა უქმნ ის მათ ამ ეფექტურობას? რა თქმა უნდა, ისინი მჭიდრო კავშირში
უნდა იყვნ ენ მრავალფეროვნების მასტიმულირებელ დანარჩენ სამ კომ
პონენტთან.   გარდა ამისა, პირველადი ნარევი თავისთავად უნდა იყოს
ეფექტური.
პირველ რიგში, ეფექტურობა იმას გულისხმობს, რომ ადამიან ებმა,
რომლებიც დროის სხვადასხვა მონაკვეთში გამოდიან გარეთ, ერთი და
იმავე ქუჩებით უნდა ისარგებლონ. თუკი მათი გზები არ იკვეთება, ან ბუ
ფერითაა გამოყოფილი, რეალ
 ურად არც ნარევი არსებობს.თუკი ქალაქის
ქუჩებს ეკონომიკურ განზომილებაში გადავიტანთ, განსხვავებულობებს
შორის ურთიერთხელშეწყობა ჩვეულებრივ ფიქციად, ან სხვადასხვა მო
საზღვრ
 ე გამოყენებების აბსტრაქციად იქცევა, რომელიც მხოლოდ რუკა
ზე მნიშვნ ელობს.
ეფექტურობის მეორ
 ე მნიშვნ ელოვანი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ
იმ ადამიანთა რიგებში, რომლებიც ერთი და იმავე ქუჩებით სარგებლობენ
დღის სხვადასხვა მონაკვეთებში,  უნდა შედიოდნენ ისინი, ვინც ერთი და
იმავე დაწესებულებებით ისარგებლებენ. ყველა ტიპის ადამიან ი შეიძლე
ბა იყოს წარმოდგენილი, თუმცა ისინი, ვინც აქ ერთდრ
 ოულად, ერთი მი
ზეზით მოიყ არა თავი, სრულიად შეუსაბამოდ არ უნდა გამოვაცალკევოთ
მათგან, ვინც სხვა, მეორ
 ე მიზეზით მოვიდნენ. ამის საუკეთესო მაგალითი
ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ-ოპერის ახალი შენობაა, რომლის ქუჩის მო
პირდაპირე მხარეს დაბალშემოსავლიანთათვის განკუთვნ ილი საჯარო
საცხოვრებელია განთავსებული. ეს კავშირი უაზროა და ასეთივე იქნე
ბოდა იმ შემთხვევაშიც, თუკი ისეთ ადგილთან გვექნებოდა საქმე, სადაც
შესაძლოა ურთიერთდახმარებაზე დაფუძნებული მრავალფეროვნება
განვითარდეს. ასეთი ტიპის  უსარგებლო ეკონომიკური მცდელობები, იშ
ვიათ
 ად ჩნდება ქალაქში ბუნებრივად, თუმცა გეგმებში ხშირადაა წარმოდ
გენილი.
და ბოლოს, ეფექტურობა იმასაც გულისხმობს, რომ ქუჩაში დროის
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ერთ მონაკვეთში მყოფი ადამიან ების ნარევს, კავშირი უნდა ჰქონდეს იქ
დღის სხვა მონაკვეთებში მყოფ ხალხთან. ამ ფაქტორს ქვემო მანჰეტენის
თვის მომზადებული გეგმების განხილვისას  გავუსვი ხაზი. ხშირად, ქალა
ქის ცოცხალ, საქმიან ცენტრებში თითებივით იჭრებიან, ან მათ უშუალ
 ო
სიახლოვეში მდებარეობ ენ საცხოვრებლები და შესაბამისად, ღამის გამო
ყენებები, რომლებსაც ადგილობრივი მობინადრეები ასულდგ
 მულებენ.
ეს მეტ-ნ აკლებად სწორი დაკვირვებაა და უამრავი ქალაქი სწორედ საქმი
ან ცენტრებში განთავსებული საცხოვრებელი პროექტებისგან ელის სასწა
ულებს, ქვემო მანჰეტენის გეგმის ანალოგიურად. მაგრამ, რეალ
 ურად, იქ,
სადაც ასეთ კომბინაციებს სიცოცხლისუნარიან ობა გააჩნია, ადგილობრი
ვებს საქმიან ი ცენტრის როგორც ღამის, ისე სამუშაო და დასვენების დღე
ების ცხოვრებაში, საკმაოდ დიდი ადგილი უკავიათ.
მსგავსად ამისა, ათიათ
 ასობით ადგილობრივში შერეული რამდენი
მე ათასი ადგილობრივად დასაქმებული, საბოლოო ჯამში, მნიშვნ ელოვან
ბალანსს ვერ ქმნის, ისევე როგორც, პრაქტიკულად, არაფრის მომცემია
მარტოსული საოფ
 ისე შენობა, რომელიც თეატრების ჯგუფითაა გარშე
მორტყმული. მოკლედ, პირველადი გამოყენებების ნარევების, როგორც
ეკონომიკური ურთიერთდახმარების ერთობლიობ ების წარმატება, დამო
კიდებულია ხალხის ყოველდღიური შერევის წარმატებაზე. ყურადღებაც
ამაზე უნდა გამახვილდეს, რამდენადაც ეს ხელშესახები, კონკრეტული
ეკონომიკური საკითხია და არა ბუნდოვანი „ატმოსფერული“ ეფექტი.
შეამჩნ ევდით, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას ქალაქების საქმი
ან ცენტრებს ვაქცევ. ასე იმიტომ კი არ ვიქცევი, რომ პირველადი გამოყე
ნებების შერევა ქალაქის სხვა ნაწილებში არაა საჭირო, პირიქით, საჭიროა
და საქმიან ცენტრებში (ან ქალაქის ყველაზე ინტენსიურ ნაწილებში, რაც
გინდათ ის დაარქვით) ნარევების წარმატება დაკავშირებულია ქალაქის
სხვა ნაწილებში შესაძლო ნარევებთან.  
ამგვარად, საქმიან ცენტრებზე ორი კონკრეტული მიზეზის გამო ვა
მახვილებ ყურადღებას. 1. პირველად გამოყენებათა არასაკმარისი შე
რევა, ჩვეულებრივ, ქალაქის საქმიან ი ცენტრის მთავარი ჩავარდნ აა და
ხშირად, ძირითადი დამღუპველი ფაქტორი. დიდი ქალაქის საქმიან ცენტ
რთა უმრავლესობა აკმაყოფილებს, ან წარსულში მაინც აკმაყოფილებდა,
მრავალფეროვნების წარმოების ოთხივე წინაპირობას. ამიტომაც შეძლეს
მათ საქმიან ცენტრებად ჩამოყალიბება. დღესდღეობ ით, ისინი სამ წინაპი
რობას მაინც  აკმაყოფილებენ, მეტისმეტად (იმ მიზეზთა გამო, რომელთაც
მეცამეტე თავში დაწვრ
 ილებით განვიხილავთ) არიან კონცენტრირებულ
ნი სამუშაო ფუნქციაზ ე და სამუშაო საათ
 ების შემდეგ, ადამიანთა მიზერუ
ლი რაოდ
 ენობა ჰყავთ. ეს გარემოება მეტ-ნ აკლებად უკვე ფორმალიზებუ
ლია და დაგეგმარების ჟარგონზე, ქალაქის საქმიან ცენტრებს ამ სახელით
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აღარავინ მოიხსენიებს. იგი ჩანაცვლ
 ებულია ე.წ. „CBD“-ით, რაც აღნიშნავს
„ცენტრალურ ბიზნეს რაიო
 ნს“. ცენტრალური ბიზნეს რაიო
 ნი, რომელიც
თავის სახელს ზედმიწევნით ამართლებს, რეალ
 ურად წარუმატებლობის
მაგალითია. საქმიან ცენტრთ
 აგან ცოტამ თუ მიაღწია დაუბალანსებლობის
იმ ნიშნულსაც კი, რაც მანჰეტენის ქვემო კიდეზე ფიქსირდება. უმრავლე
სობას, იქ დასაქმებული ხალხის გარდა, სამუშაო დღის განმავლობაში და
დასვენების დღეებშიც საკმაოდ ბევრი მყიდველი სტუმრობს, თუმცა ისინი
ასეთი დაუბალანსებლობისკენ მიდიან და ამასთან ქვემო მანჰეტენთან შე
დარებით, გაჯანსაღებისთვის უფრო მცირე პოტენციური საშუალ
 ებები (assets) აქვთ.  
2. კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც ხდება ყურადღების გამახვილება
პირველად ნარევებზე ქალაქის ცენტრშ ი, ის უშუალ
 ო გავლენაა, რომელ
საც აქედან ქალაქის სხვა ნაწილები განიცდის. ალბათ, ყველასთვის ცნო
ბილია, რომ ქალაქი ზოგადად დამოკიდებულია მის გულზე. თუკი ეს გული
სტაგნაციას, ან დეზინტეგრაციას განიცდის, ქალაქი, როგორც მთლიან ი
სამეზობლო, სასიცოცხლო ძალების გარეშე აღმოჩნდ
 ება: ხალხმა, რო
მელმაც თავი უნდა მოიყ აროს იმ ცენტრალური აქტივობების წყალობით,
რომლებიც დაცემას განიცდის, ვეღარ ახერხებს თავშეყრას. ფული და
იდეები, რომლებიც ცენტრალური მნიშვნ ელობის ადგილებში უნდა შეხვ
დეს, ერთმანეთისგან უცხოვდება. ქალაქის საჯარო ცხოვრების ქსელებში
ვაკუუმები წარმოიშ ობა, რომელთა ამოვსება შეუძლებელი ხდება. ძლიე
რი და ინკლუზიური ცენტრის გარეშე, ქალაქი იზოლირებულ ინტერესთა
ერთობად იქცევა. იგი ვერ ახერხებს შექმნ ას რაღაც უფრო მეტი ეკონიმი
კურად, სოციალ
 ურად თუ კულტურულად, ვიდრე მისი იზოლირებული ნა
წილების ჯამი.
ყველა ეს განსჯა   მნიშვნ ელოვანია, მაგრამ ის, რასაც აქ ვგულისხ
მობ, უფრო სპეციფიკურ ეკონომიკურ გავლენას ეხება, რომელსაც ქალა
ქის ძლიერი ცენტრი მის სხვა რაიო
 ნ ებზე ახდენს.
ის კონკრეტული სარგებელი, რომელსაც ქალაქები მრავალფეროვ
ნების ინკუბაციით იღებს, ყველაზე ეფექტურად, როგორც ზემოთ აღვნ იშნე
კიდეც, იწარმოება იქ, სადაც გამოყენებათა ყველაზე კომპლ
 ექსური ერ
თიან ობები ფორმირდება. საქმიან ობის ამ ინკუბატორთა წიაღში იბადება
ეკონომიკური ინოვაციები, რომლებსაც შემდგ
 ომში შეუძლია, და რეალ
 უ
რად ასეც ხდება, თავისი ძალა ქალაქის სხვა ნაწილებზეც განავრც
 ოს.
ამ მოძრაობ ას არაჩვეულებრივად აღწერს რიჩარდ რეტკლიფი, მი
წის ეკონომიკის პროფესორი ვისკონსინის უნივერსიტეტიდან: –
„დეცენტრალიზაცია ხრწნისა და დეგენერაციის სიმპტ
 ომია, თუკი კვალად
ვაკუუმს ტოვებს“, – აღნიშნავს იგი, – „იქ, სადაც დეცენტრალიზაცია ცენტ
რიდანული ძალების პროდუქტია, საქმე ჯანმრ
 თ
 ელ მდგომარეობ ასთან
გვაქვს. გარკვეული ურბანული ფუნქციების უმეტესობის გარეთ მიმართუ
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ლი მოძრაობ ა თავს იჩენს მაშინ, როდესაც ისინი განიდევნება ცენტრიდან
და არა პირიქით, პერიფერიული არეალ
 ების მიზიდულობის საპასუხოდ“.
 	
„ჯანმრთელ ქალაქში“, – აღნიშნავს პროფესორი რეტკლიფი, –
„საქმე გვაქვს ნაკლებად ინტენსიურ გამოყენებათა მუდმივ ჩანაცვლ
 ებას
თან, უფრო ინტენსიური გამოყენებებით3. ხელოვნურად განხორციელებუ
ლი დისპერსია სხვა საკითხია. იგი ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის
კლების საფრთ
 ხეს შეიც
 ავს“.
ნიუ-იორკში, როგორც რაიმ ონდ ვერნონმა  „მეტროპოლისის ანატო
მიაშ ი“ შენიშნა,  მანჰეტენის კუნძულის ნაწილებში, თეთრს აყელოია ნთათ
ვის განკუთვნ ილი სამუშაოს ინტენსიურმა განვითარებამ მეწარმეები ქა
ლაქის სხვა ოლქებში განდევნა (როცა ქალაქის მეწარმეები საკმარისად
დიდი ზომის და თვითკმარნი ხდებიან, შეუძლიათ სუბურბიაშ ი ან პატარა
ქალაქებში გადავიდნენ, რომლებიც, თავის მხრივ, ასევე დიდი ქალაქების
მძლავრ ინკუბაციურ ეფექტებზეა დამოკიდებული ეკონომიკურად).  
გამოყენებები, რომლებიც მრავალფეროვნების კერებიდან განი
დევნება, ისევე როგორც ქალაქის დანარჩენი მრავალფეროვნება, ორგ
ვარია. თუკი ის მეორ
 ად მრავალფეროვნებას განეკუთვნ ება, ანუ ემსახურე
ბა ხალხს, რომელსაც, თავის მხრივ, პირველად გამოყენებათა ნარევები
იზიდავს, მოუწევს იპოვოს ისეთი არეალ
 ები, სადაც მეორ
 ადი მრავალფე
როვნების განვითარებისთვის ნოყიერი ნიად
 აგია შექმნ ილი; სხვა ადგი
ლები, სადაც პირველადი გამოყენებების ნარევები არსებობს, ჩამოჭკნება
და ფუნქციონ ირებას შეწყვეტს.  თუმცა, მათი ეს მოძრაობ ა, იმ შემთხვევა
ში თუ შესაფერისი ადგილების მონახვა შეძლეს, ქალაქისთვის შეიძლება
მომგებიან ი იყოს. ამით ქალაქი უფრო კომპლ
 ექსური ხდება. ეს ერთ-ერ
თი ის გავლენაა, რომელიც ჰუდსონ სტრიტის გარედან მოქმედებს ჩვენზე.
იქედან მოდიან ადამიან ები, რომლებიც მყვინთავის ეკიპირებას ყიდიან.
იგივე წარმომავლობა აქვს ამონაბეჭდების და ჩარჩოების მაღაზიას ან მო
ქანდაკეს, რომელმაც ერთ-ერთი ცარიელი მაღაზიის სივრც
 ე დაიკ ავა. ეს
არის დაწესებულებები, რომლებიც  მრავალფეროვნების უფრო ინტენსიუ
რი კერებიდან გამოიდ
 ევნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოძრაობ ა ღირებულია (თუკი ხელსაყ
რელი ეკონომიკური ნიად
 აგის არარსებობის გამო არ იკარგება), მნიშვნ ე
ლობით მაინც ჩამორჩება ინტენსიური ცენტრებიდან პირველადი მრავალ
ფეროვნების გამოდევნას. რადგან, როცა ისეთი პირველადი გამოყენება,
როგორიცაა, მაგალითად, მრეწველობა, გადმოედინება გამოყენებათა
ერთობლიობ ებიდან, რომელთაც აღარ შესწევს ძალა დაიტ
 იოს ყველა
ფერი, რის გენერირებასაც ახდენს, მას შეუძლია გახდეს პირველადი ნა
3   ეს პროცესი შესაძლოა თვითდესტრუქციული აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს საკითხის ცალკე
ასპექტია, რომელსაც წიგნის მესამე ნაწილში განვიხილავ. მსჯელობის ამ ეტაპზე კი, მისი
იგნორირება შეგვიძლია (ავტ. შენ.).
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რევის ინგრედიენტი იმ ადგილებში, რომლებიც ასეთი გამოყენებების დე
ფიციტს განიცდის.
მიწათსარგებლობის ეკონომიკის სპეციალ
 ისტი, ლარი სმიტი, საო
ფისე შენობებს ჭადრაკის ფიგურებს ადარებს. –  „თქვენ უკვე გამოიყ ენეთ
ეს ფიგურები“, - უთხრა მან ერთ დამგეგმარებელს, რომელიც არარეა
ლური რაოდ
 ენობის ადგილების რევიტალიზაციას, საოფ
 ისე შენობების
განთავსების ფანტასმაგორიული გეგმით ცდილობდა. ნებისმიერი პირ
ველადი გამოყენება, იქნება ეს ოფისები, საცხოვრებელი თუ საკონცერ
ტო დარბაზი, ქალაქის საჭადრაკო ფიგურას წარმოადგენს. შედეგი გან
სხვავებული, მაგრამ ურთიერთშეთანხმებული მოძრაობ ით მიიღწევა, და
როგორც ჭადრაკში, აქაც, პაიკ ი შეიძლება ლაზიერად გადაიქცეს. მაგრამ
ქალაქის შენობებს, ჭადრაკის ფიგურებისგან ერთი რამ განასხვავებთ: ფი
გურების რაოდ
 ენობას აქ ფიქსირებული ლიმიტი არ აქვს. სწორი განაწი
ლების შემთხვევაში, მათი რაოდ
 ენობა შეიძლება გაიზ არდოს.
ქალაქის საქმიან ცენტრებში, საჯარო პოლიტიკას არ შეუძლია პირ
დაპირ ჩაერიოს  კერძო ბიზნესში, რომელიც ადამიან ებს სამუშაოს შემდეგ
ემსახურება და ადგილს  აცოცხლებს. არც ის შეუძლია, რაიმ ე განკარგულე
ბის საფუძველზე საქმიან ცენტრშ ი შეაკ ავოს. თუმცა, ირიბად, მას შეუძლია
ხელი შეუწყოს ასეთი ბიზნესის ზრდას, თუკი თავის საჭადრაკო ფიგურებს,
რომლებიც საზოგადოებრივი ზეწოლის მიმართ უფრო მგრძნობიარ
 ეა,
სწორ ადგილებს მოუძებნის, როგორც წამახალისებლებს.
კარნეგის საკონცერტო დარბაზი, ნიუ-იორკის დასავლეთ 57-ე ქუჩა
ზე, ამის საუკეთესო მაგალითია. ის მშვენივრად მუშაობს თავისი ქუჩის
თვის, მიუხედავად სერიოზ ული დაბრკ ოლებისა, რომელსაც ზედმეტად
გრძელი კვარტლები უქმნ ის. მისმა იქ არსებობამ, რაც ღამის საათ
 ებში
ქუჩით ინტენსიურ სარგებლობას განაპირობებს, დროთა განმავლობაში
ახალი გამოყენება გააჩ ინა, რომელსაც ღამის ბიზნესი ესაჭიროება – ორი
კინოთეატრი. და რადგანაც კარნეგის საკონცერტო დარბაზი მუსიკალური
ცენტრია, მან წაახ ალისა მრავალი მცირე სამუსიკო, ცეკვისა და დრამის
სტუდიის, ასევე მცირე საკონცერტო დარბაზების განვითარება. ყველაფე
რი ეს კომბინირებულია საცხოვრებელთან – ორ სასტუმროსთან და მიმ
დებარე აპარტამენტებთან, რომელთაც ყველა ტიპის მოქირავნე ჰყავთ,
თუმცა, მათში მუსიკოსები და მუსიკის მასწავლებლები სჭარბობენ. დღი
სით ქუჩაზე სიცოცხლეს  მცირე ოფისები, აღმოსავლეთით და დასავლე
თით კი – დიდი საოფ
 ისე შენობები განაპირობებს. ორცვ ლ
 იან გამოყენე
ბას შეუძლია მეორ
 ადი მრავალფეროვნების განვითარებისთვის ნოყიერი
ნიად
 აგის შექმნ ა და დროთა განმავლობაში ეს   ასეც მოხდა –ასეთი მი
ზიდულობაც შეიქმნ ა. დროში განაწილებული მომხმარებლები, რა თქმა
უნდა, რესტორნებისთვის სტიმულია და სწორედ აქ იშლება მთელი გამა:
შესანიშნავი იტალიური, რუსული და ზღვის პროდუქტების რესტორნები,
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ესპრ
 ესოს სახლი, რამდენიმე ბარი, სასმელების რამდენიმე ავტომატი და
ჰამბურგერის სახლი. რესტორნებს შორის შეგიძლიათ შეიძ ინოთ იშვიათ
 ი
მონეტები, ძველი საიუ ველირო ნაკეთობები, ძველი და ახალი წიგნები,
კარგი ფეხსაცმელი, სახელოვნებო ინვენტარი, ოსტატურად დამზადებუ
ლი ქუდები, ყვავილები, გემრიელი და ჯანსაღი საკვები, იმპორტული შო
კოლადი. აქვე შეგიძლიათ იყიდოთ ან გაყიდოთ მეორ
 ადი ტანსაცმელი,
ან იქირავოთ ინგლისური სპორტული მანქანა.
ამ აზრით, კარნეგის საკონცერტო დარბაზი ჭადრაკის მნიშვნ ელო
ვანი ფიგურაა, რომელიც სხვა ფიგურებთან შეთანხმებით მოქმედებს. ყვე
ლაზე დამღუპველი გეგმა, რომელიც სამეზობლოს მთლიან ად გაან ად
გურებდა, კარნეგის დარბაზის საოფ
 ისე შენობით ჩანაცვლ
 ება იქნებოდა.
არადა, სწორედ ეს იყო დაგეგმილი ნიუ-იორკის გადაწყვეტილების ფარ
გლებში, თამაშიდან გაეყვანა თავისი ყველაზე შთამბეჭდავი ან პოტენცი
ურად შთამბეჭდავი კულტურული საჭადრაკო ფიგურები და შეეჯგუფები
ნა გეგმარებით კუნძულზე სახელად „ლინკოლნის სასცენო ხელოვნების
ცენტრი“. კარნეგის საკონცერტო დარბაზი ბეწვზ ე გადარჩა, რასაც მოქა
ლაქეთა მიერ მედგრად განხორციელებულ ზეწოლის პოლიტიკას უნდა
უმადლოდეს. თუმცა, ის აღარ იქნება ნიუ-იორკის ფილარმონიის ბინა,
რამდენადაც ეს უკანასკნელი ჩვეულებრივი ქალაქიდან გარიდებას აპი
რებს.
ცხადია, მოვლენათა ასეთი განვითარება დასანანია. ამ სცენარის მი
ხედვით, ქალაქში არსებულ გამოყენებათა კერებს განადგურება დაემუქ
რებოდა, რაც თავის მხრივ, სტაგნაციის ახალ ტალღას, იმედგაცრუებული
ოცნებების ამ აუცილებელ გვერდით ეფექტს,  გამოიწვევდა. ეს საჭადრაკო
ფიგურები, განსაკუთრებით კი ქალაქის საქმიან ი ცენტრის ღამის გამოყე
ნების საჭადრაკო ფიგურები, რომელთა ადგილმდ
 ებარეობ ა შესაძლოა
საჯარო პოლიტიკით ან საჯარო ზეწოლით განისაზღვრ
 ებოდეს, ისე უნდა
განლაგდეს, რომ გაამ აგროს და გააფ
 ართოოს არსებული ცხოველმყ ო
ფელობა. გარდა ამისა, მათვე უნდა იტვირთონ სტრატეგიულ ადგილებში
დარღვ ეული დროით
 ი ბალანსების აღდგ
 ენა.   მანჰეტენის შუა ნაწილში
უამრავი ადგილია, რომლებსაც დღის განმავლობაში ინტენსიური გამო
ყენება აქვს, მაგრამ ღამით უკაცურდება. სწორედ მათ სჭირდებათ ყვე
ლაზე მეტად ლინკოლნის ცენტრშ ი გადატანილი საჭადრაკო ფიგურები.
პარკ ავენიუზე, სადგურ „გრანდ ცენტრალსა“ და 59-ე ქუჩას შორის მდება
რე ახალი საოფისე შენობის გაყოლებაზე, სწორედ ასეთი ტერიტორიაა .
მსგავსი ვითარებაა „გრანდ ცენტრალის“ სამხრეთით და 34-ე ქუჩაზე მდე
ბარე სავაჭრო ზონაშიც. უამრავი ერთ დროს ცოცხალი რაიო
 ნი, რომლებ
მაც დაკარგა მიზიდულობის, პოპულარობისა და მაღალი ეკონომიკური
ღირებულების განმაპირობებელი, პირველადი გამოყენებების ნარევები,
სამწუხაროდ დღეს დეგრადაციას განიცდის.  
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სწორედ ამიტომ, კულტურის თუ საზოგადოებრივი ცენტრების მსგავს
პროექტებს, გარდა იმისა, რომ, როგორც წესი, თავად მეტად დაუბალან
სებლები არიან, ხშირად ტრაგიკული შედეგები მოაქვს ქალაქებისთვის.
ისინი გამოყენებათა იზოლირებას ახდენენ (ძალზე ხშირად ინტენსიურ
ღამის გამოყენებათა იზოლირებასაც)   ქალაქის იმ ნაწილებისაგან, რო
მელთაც ეს უკანასკნელნი სასიცოცხლოდ ესაჭიროებათ.
ბოსტონი პირველი იყო ამერიკულ ქალაქთაგან, რომელმაც იზოლი
რებული კულტურული უბანი შექმნ ა. 1859 წელს, „ინსტიტუტთა კომისიამ“ გა
მოაცხადა „კულტურული კონსერვაცია“. ამ საქმისთვის გამოიყ ო ნაკვეთი,
რომელიც დაეთმობოდა   „მხოლოდ საგანმანათლებლო, სახელოვნებო
და სამეცნიერო დაწესებულებებს“. ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა ბოსტო
ნის, როგორც ამერიკის კულტურული ლიდერის გრძელი და  შენელებული
რღვევის დასაწყისს. კულტურული ორგანიზაციების ჩვეულებრივი ქალა
ქისგან და საქალაქო ცხოვრებისგან   წინასწარგანზრ
 ახული იზოლაცია,
ბოსტონის კულტურული დეგრადაციის მიზეზთა ნაწილი იყო, თუ სხვა მიზე
ზებისგან უკვე გარდაუვალი დეკადენსის სიმპტ
 ომი, დანამდვ ილებით ვერ
ვიტყვი. მაგრამ ერთი რამ ნათელია: ბოსტონის საქმიან ი ცენტრი მოკლე
ბული იყო პირველად გამოყენებათა კარგ კომბინაციებს, განსაკუთრებით,
ღამის გამოყენებების და კულტურული (არა მუზეუმებისა და „ერთ დროს
ბრწყინვალე“) გამოყენებების კარგ ნარევს.
ისინი, ვისაც პრობლემები ექმნ ებათ მასშტ
 აბური კულტურული და
წესებულებებისთვის ფინანსების მოძიებაში, აცხადებენ, რომ მდიდარი
ადამიან ები უფრო ხალისით შემოსწირავენ ფულს მსხვილმასშტ
 აბიან ი,
იზოლირებული მონუმენტების კუნძულებს, ვიდრე ქალაქის ქუჩათა ქსელ
ში მოქცეულ ცალკეულ კულტურულ ნაგებობებს. ნიუ-იორკის ლინკოლნის
სახელობის სასცენო ხელოვნების ცენტრის პროექტი, ერთ-ერთი ასეთი
მოსაზრების რაციონ ალიზაციის შედეგს წარმოადგენს. რაც შეეხება ფი
ნანსების მოძიებას, არ ვიცი, ეს თვალსაზრისი რამდენად შეესაბამება
სიმართლეს. თუმცა, გასაკვირი ესეც არ იქნებოდა, რადგან შეძლებულ
ფენას, წლების განმავლობაში ესმოდა ექსპერტებისგან, რომ ქალაქში
ერთადერთი ღირებული ინვესტიცია პროექტების მშენებლობის დაფინან
სებაა.
ქალაქის ცენტრების დამგეგმარებელთა და მათ პარტნიორ ბიზნეს
ჯგუფებს შორის გავრც
 ელებული მითის (ან ალიბის) თანახმად, ღამით
ამერიკელები ან სახლშ ი რჩებიან და ტელევიზორს უყურებენ, ანდა მშო
ბელთა და მასწავლებელთა ასოციაც
 იების შეხვედრებზე დადიან. ასე გი
პასუხებენ ცინცინატიში, თუკი აქაური ქალაქის ცენტრის შესახებ იკითხავთ,
რომელიც ღამით საერთოდ მკვდარია, დღისით კი – ცოცხალ-მ კ ვდ
 არი.
თუმცა, ცინცინატის მაცხოვრებლები ყოველწლიურად, დაახლოებით, ნა
ხევარ მილიონჯერ სტუმრობენ, ზოგადად ძვირადღირებულად აღიარ
 ე
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ბულ გასართობ ადგილებს ღამით, მდინარის გადაღმა, კენტუკის შტატის,
ქალაქ კონვინგტონში, რომელსაც თავის მხრივ, ასევე ავადმყ ოფური და
უბალანსებლობა ახასიათ
 ებს. „ხალხი გარეთ არ გადის“ – ეს კიდევ ერთი
ალიბია, რომელსაც პიტსბურგში იყენებენ ქალაქის საქმიან ი ცენტრის გა
მოფიტულობის ასახსნელად.4
ქალაქის ცენტრშ ი არსებული, პიტსბურგის ავტოსადგომების სამ
მართველოს გარაჟები, დღის განმავლობაში, საღამოს 8 საათ
 ამდე, და
ახლოებით 10-20%-იანი დატვირთვით მუშაობს. გამონაკლისი მელონ
სკვერის გარაჟია, რომელმაც შეიძლება 50%-იან ნიშნულს მიაღწიოს, ისიც
სასტუმროების წყალობით (პარკებისა და მაღაზიების მსგავსად, ავტოსად
გომებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურა ნაკლული და უსარგებლოა მომხ
მარებელთა დროში განაწილების გარეშე). ამასობაში, ცენტრიდან ხუთი
ოდე კილომეტრის მოშორებით, ქალაქის ნაწილში, რომელსაც ოკლენდი
ჰქვია, ავტოსადგომების პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით დგას.
„როგორც კი მანქანების ერთი ჯგუფი  გამოვა, მეორ
 ე იმავე წამს იკავებს
ადგილს“, – გვიხსნის ავტოსადგომების სამმართველოს წარმომადგენე
ლი, – „ეს თავის ტკივილია!“ ყველაფერი მარტივია და გასაგები. ოკლენდ
ში განთავსებულია პიტსბურგის სიმფონიური ორკესტრის დარბაზი, ოპერა,
მომცრ
 ო ზომის თეატრი, ყველაზე პოპულარული რესტორანი, პიტსბურგის
ათლეტთა ასოციაც
 ია, კიდევ  ორი დიდი კლუბი, კარნეგის ბიბლიოთ
 ეკის
ცენტრალური შენობა, მუზეუმი, ხელოვნების გალერეები, ისტორიული სა
ზოგადოება, მუსიკალური ცენტრი, მელონის ინსტიტუტი, საუკეთესო სას
ტუმრო წვეულებებისთვის, საკალათბურთო კლუბი, საგანმანათლებლო
საბჭოს სათაო ოფისი და ყველა დიდი საავ ადმყ ოფო.
იმის გამო, რომ ოკლენდშ იც სამუშაო დღის შემდეგ დროით
 ი ბა
ლანსი დარღვ ეულია, პიტსბურგს აღარ რჩება ხელსაყრელი ადგილი,
თუნდაც ოკლენდის, ან საქმიან ი ცენტრის სახით, სადაც მეტროპოლისის
თვის სასიცოცხლო მნიშვნ ელობის, მეორ
 ადი მრავალფეროვნების წარ
მოებას შეძლებდა. სტანდარტული მაღაზიები, ისევე როგორც უპრეტენ
ზიო მრავალფეროვნების სხვა კომპონენტები, ქალაქის საქმიან ცენტრშ ია
თავმოყრილი. არსებული, შედარებით პრეტენზიული კომერციული მრა
ვალფეროვნებით, ოკლენდს აშკარა უპირატესობა აქვს. მაგრამ ის მაინც
უსიცოცხლო და მარგინალურია, რადგან არ წარმოადგენს ისეთ ეფექტურ
გამოყენებათა კერას, როგორიც მეტროპოლისის გული უნდა იყოს.  
პიტსბურგის ამგვარ, ორმაგ დაუბალანსებლობამდე მიყვანაში უძ
რავი ქონების ოპერატორ ფრანკ ნიკოლას მიუძღვის ბრალი, რომელმაც
ორმოცდაათ
 ი წლის წინ, ჯერ კიდევ ქალაქი-მშ ვ ენიერის ეპოქაში, რძის
4   გარდა ამისა, არის კიდევ ერთი ალიბი, რომელსაც ბიზნესმენები ერთგვარი სიამაყით
წარმოთქვამენ ხოლმე: „ჩვენი საქმიანი ცენტრი უოლ სტრიტს წააგავს“. ცხადია, მათ არც
უოლ სტრიტის სამეზობლოს პრობლემების შესახებ სმენიათ რამე (ავტ. შენ.).
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პროდუქტების საწარმოს კუთვნ ილი საძოვრების ტერიტორიაზ ე, კულტუ
რის ცენტრის განთავსების იდეის პროპაგანდა დაიწყო. სტარტი მშვენიერი
იყო, რადგან კარნეგის ბიბლიოთ
 ეკასა და სახელოვნებო ცენტრს აქ უკვე
მიეღოთ ერთ-ერთი მიწათმფ
 ლობელის მიერ ნაჩუქარი მიწა. პიტსბურგის
იმდრ
 ოინდელი ცენტრი ასეთი ორგანიზაციებისთვის მიმზიდველი სულაც
არ იყო, რადგანაც პირქუშ, გაბოლილ და გაჭვარტლულ ადგილს წარმო
ადგენდა.
მიუხედავად ამისა, პიტსბურგის საქმიან ი ცენტრი თავისუფალი დრო
ის გასატარებლად, პოტენციურად, მაინც მიმზიდველ ადგილად რჩება
„ალიგენის ბიზნეს კონფერენციის“ მიერ წახალისებული წმენდის წყალო
ბით. თეორ
 იულად, ქალაქის ცენტრის ერთცვ ლ
 იან ი დაუბალანსებლობა,
საზოგადოებრივი აუდიტორიისა და შემდგ
 ომში სიმფონიური   დარბაზის
და აპარტამენტების მშენებლობის წყალობით, ნაწილობრივ, უნდა აღ
მოიფხვრ
 ას, რადგანაც ყოველი მათგანი ცენტრის უშუალ
 ო სიახლოვე
ში განთავსდება. მაგრამ რძის პროდუქტების საწარმოსა და ქალაქისგან
იზოლირებული კულტურის გავლენა, აქ დღესაც იგრძ ნ ობა. არტერიული
მაგისტრალები, პარკების სარტყლები, ავტოსადგომები –   ინფრასტრუქ
ტურის ყველა ეს სახეობ ა, ამ პროექტების საქმიან ი ცენტრისგან იზოლი
რებას ახდენს და ამტკიცებს იმას, რომ მათი კავშირი ცენტრთ
 ან, რუკაზე
დატანილი აბსტრაქციაა და არა ცოცხალი ეკონომიკური რეალ
 ობა, რო
მელშიც ხალხი ერთსა და იმავე ქუჩებს დღის სხვადასხვა მონაკვეთში იყე
ნებს. ამერიკული ქალაქების საქმიან ი ცენტრები, რაღაც მისტერიული ძა
ლების გავლენით, არ იღუპება. სტაგნაციის ა და სიცოცხლისუნარიან ობის
დაქვეით
 ების მიზეზებად ვერც ავტომობილებს, ვერც თავად   ცენტრების
ანაქრონულობას დავასახელებთ. მათ უმიზეზოდ კლავენ, რაც მეტწილად,
აკურატულობის ილუზიაშ ი მყოფი დაგეგმარების გამიზნული პოლიტიკის
შედეგია, რომელიც მიზნად სარეკრეაც
 იო და სამუშაო ფუნქციების ერთმა
ნეთისგან იზოლირებას ისახავს.
პირველადი გამოყენებების საჭადრაკო ფიგურების ქალაქში აქა-იქ
უაზროდ მიმოფანტვა, კარგს არაფერს მოიტ
 ანს, თუკი მხედველობაში,
მხოლოდ, ქუჩით მოსარგებლეთა დროში განაწილებული აქტივობების სა
ჭიროებას მივიღებთ და თავად გამოყენებათა კონკრეტულ საჭიროებებს
– თუ რა ადგილებია მათთვის ხელსაყრელი, ყურადღების მიღმა დავტო
ვებთ.
უდავოა, რომ ასეთი თვითნებობა გაუმართლებელია. აქა-იქ უკვე ვი
საუბრე ქალაქის ჩახლართულ შინაგან წესრიგზე. ამ წესრიგის ხიბლი ისა
ა, რომ თავად გამოყენებათა ნარევის, როგორც ასეთის, და ამ ნარევში
შემავალი სპეციფიკური ელემენტების წარმატება ურთიერთჰარმონიულია
და არა წინააღმდეგობრივი. ასეთ ინტერესთა თანხვედრის მაგალითებზე,
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მოცემულ თავში პირდაპირ და ირიბად უკვე ვისაუბრე. მაგალითად, ქვე
მო მანჰეტენზე დაგეგმილი ახალი სამუშაო გამოყენებები არა მხოლოდ
გაამწვავებს რაიო
 ნ ის ფუნდამენტურ პრობლემებს, არამედ ახალ დაქირა
ვებულებსა და მთავრობის წარმომადგენლებსაც დააწვება მძიმე ტვირ
თად, როგორც ეკონომიკურად არამდგ
 რადი და მოუხერხებელი გარე
მო. ახლა კი, საკმაოდ კომპლ
 ექსური უარყოფითი შედეგების რამდენიმე
საილ
 უსტრაციო მაგალითს კიდევ შემოგთავაზებთ, რომლებიც ქალაქის
სიცოცხლისუნარიან ობის ამ შინაგანი წესრიგის იგნორირებას შეიძლება
მოჰყვ ეს. ამ შემთხვევას შეგვიძლია სასამართლ
 ოს და ოპერის საქმე ვუ
წოდოთ. ორმოცდახუთი წლის წინ, სან-ფ
 რანცისკომ დაიწყო საზოგადო
ებრივი ცენტრის   მშენებლობა, რომელიც პროექტის დაწყების დღიდან
პრობლემებს ქმნის. სწორედ ამ პროექტმა, რომელიც ქალაქის საქმიან
ცენტრთ
 ან ახლოს განთავსდა და მიზიდულობის კერის შესაქმნ ელად იყო
გამიზნული, რა თქმა უნდა განდევნა სიცოცხლე და მის ნაცვლ
 ად, ისეთი
გარემო შექმნ ა, როგორიც, ასეთ უსიცოცხლო და ხელოვნურ ადგილებს
ხშირად ახასიათებს. მის პარკში განთავსებული შემთხვევითი ობიექტების
გარდა, ცენტრი აერთიან ებს ოპერას, ქალაქის მერიას, საჯარო ბიბლიო
თეკასა და სხვადასხვა მუნიციპალურ ოფისს. ამგვარად, თუკი ოპერასა
და საჯარო ბიბლიოთ
 ეკას ჭადრაკის ფიგურებად მოვიაზრებთ, საუკეთესო
შემთხვევაში, როგორ იქნებოდა შესაძლებელი ქალაქისთვის დახმარების
გაწევა? თითოეული მათგანი ცალ-ც
 ალკე უნდა გამოეყენებინათ, საქმიან ი
ცენტრისთვის დამახასიათ
 ებელ, მაღალი ინტენსივობის მქონე ოფისებსა
და მაღაზიებთან მჭიდრო კავშირში. გარდა ამისა, მეორ
 ადი მრავალფე
როვნება, რომელსაც ისინი განავითარებდნ ენ, უფრო ორგანულ გარემოს
შექმნ იდა ორივე მათგანისთვის. თავად ოპერა, იმ ფორმით, როგორიც
სახეზე გვაქვს, არაფერს უკავშირდება, გარდა მის მეზობლად მდებარე,
ქალაქის დასაქმების ცენტრის მოსაცდელი დარბაზისა, რომელიც მერიის
შენობის უკანა მხარესაა განთავსებული. არსებული ბიბლიოთ
 ეკის შენო
ბის ირგვლ
 ივ კი, უსახლკ აროთა თავშეყრის ადგილია.
სამწუხაროდ, მსგავს შემთხვევებში ხშირად მეორდება ერთი და
იგივე შეცდომა. 1958 წელს, კრიმინალური სასამართლოს შენობისთვის
ეძებდნ ენ ადგილს. შესაფერისი ტერიტორია, როგორც ყველა მიიჩნევდა,
სხვა მუნიციპალურ ოფისებთან ახლოს უნდა მოეძებნათ, რათა იურისტე
ბისთვის, და მათთვის საჭირო სერვისებისთვის, ხელსაყრელი პირობები
შეექმნ ათ. ყველა ხვდებოდა იმასაც, რომ სასამართლოს შენობა თავის სი
ახლოვეში საპროცესო გარიგების ოფისებისა და იაფი ბარების მეორ
 ად
მრავალფეროვნებასაც წარმოშობდა. რა უნდა ექნათ? განეთავსებინათ
იგი საზოგადოებრივ ცენტრთ
 ან ახლოს თუ მის შიგნით, რაც მის საჭირო
შენობებთან სიახლოვეს უზრუნველყოფდა? მაგრამ კრიმინალური სასა
მართლოს ატმოსფეროს, ოპერასთან სიახლოვეს რა ესაქმება?! შეუმჩნ ე
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ველი გამაღიზიან ებლობაც კი, აქ უკვე მიუღებელია.
ასეთი უაზრო დილემიდან ნებისმიერი გამოსავალი უსუსურია. მიღე
ბული გადაწყვეტილების თანახმად, სასამართლოს შენობა ოპერისაგან
მოუხერხებელ დისტანციაზ ე განათავსეს, ხოლო ოპერა გადაურჩა შემდ
გომ „არასაზოგადოებრივი“ ცხოვრებით დაბინძურებას, რასაც არ უნდა
ნიშნავდეს ეს.
ეს დამღლ
 ელი უხეირ
 ობა არაა მხოლოდ იმ წინააღმდ
 ეგობათა შე
დეგი, რომელიც ქალაქს, როგორც ორგანიზმს ა და მის სხვადასხვა, სპე
ციფიკურ ფუნქციათ
 ა შორის წარმოიქმნ ება. არც დაგეგმარების უხეირ
 ობას
განაპირობებს ეს წინააღმდ
 ეგობები. პრობლემათა სათავეები იმ თეორ
 ი
ებში უნდა ვეძიოთ, რომლებიც ახირებულად ეწინააღმდ
 ეგება როგორც
ქალაქის წესრიგს, ისე მის ცალკეულ ფუნქციათ
 ა საჭიროებებს.
შეუსაბამო თეორ
 ია, ამ შემთხვევაში ესთეტიკის თეორ
 ია, იმდენად
მნიშვნ ელოვანი და ამავე დროს გამაღიზიან ებელი და იმედგამაცრუე
ბელია ქალაქის პირველად ნარევებთან მიმართებაში, რომ საჭიროდ
ვთვლი, ამ შემთხვევის მნიშვნ ელობაზე კიდევ უფრო დაწვრ
 ილებით ვისა
უბრო.
ელბერტ პიტსი, არქიტექტორი, რომელიც წლების განმავლობა
ში ვაშინგტონის სახვითი ხელოვნების კომისიის ოპოზიციური წევრი იყო,
კარგად აღწერს ამ კონფლიქტს და, მიუხედავად იმისა, რომ სპეციფი
კურად ვაშინგტონზე საუბრობს, მისი შენიშვნ ები სან-ფ
 რანცისკოს, ისე
ვე როგორც ამერიკის სხვა დიდ ქალაქებსაც, მშვენივრად ახასიათ
 ებს:

„შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ვაშინგტონის ქალაქდაგეგმარების
მნიშვნ ელოვან ასპექტებზე, ყალბი პრინციპები დომინირებს. ეს პრინცი
პები ისტორიულად ვითარდებოდა და პოპულარობას იძენდა. ისინი ხალ
ხის ჩვევებსა და ინტერესებში ისე მყარადაა გამჯდარი, რომ ვაშინგტონის
არქიტექტურული განვითარებით დაკავებული ადამიან ები, დაუეჭვებლად,
ემორჩილებიან მათ. მე კი ვთვლი, რომ ასე არ უნდა მოვიქცეთ.
მოკლედ, რომ შევაჯამოთ, ვითარება ასეთია: სახელმწ იფო კაპიტა
ლი ქალაქიდან გაედინება; სამთავრობო შენობები თავს ერთად იყრიას
და ნელ-ნ ელა შორდება ქალაქის სხვა შენობებს. ეს არ ყოფილა ლ’ენ
ფოს5 იდეა. პირიქით, იგი ცდილობდა, ერთმანეთის საჭიროებათა და
საკმაყოფილებლად, ისინი ერთმანეთთან დაეკავშირებინა. იგი მხარს
უჭერდა სამთავრობო შენობების, ბაზრების, ეროვნული საზოგადოებების,
აკადემიებისა და  სახელმწ იფო მემორიალ
 ების არქიტექტურულად მომგე
ბიან წერტილებში დისტრიბუციას, თითქოს იმ მიზნით, რომ სახელმწ იფოს
დედაქალაქის ნიშანი, ყველა ნაწილში ყოფილიყო წარმოდგენილი. ეს კი
5   პიერ შარლ ლ’ენფო (1754-1825) ფრანგული წარმოშობის ამერიკელი არქიტექტორი და
ინჟინერი, ქ. ვაშინგტონის თავდაპირველი გეგმის ავტორი (მთ. შენ.).
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სწორი განზრ
 ახვა და საღი არქიტექტურული გადაწყვეტა იყო.
ჩიკაგოს ბაზრობის (1893) შემდეგ გაბატონდა არქიტექტურული
იდეოლ
 ოგია, რომელიც ქალაქს ღირსების მონუმენტურ სასამართლოდ
აღიქვამს. ქალაქი „დათმობათა“ პროფანული, უწესრიგო არეალ
 ისგან
დისტანცირებული უნდა იყოს… ასეთ მიდგომაში არ არსებობს ადგილი ქა
ლაქისთვის, როგორც ერთიან ი ორგანიზმისთვის, რომელიც იმსახურებს
თავის მონუმენტებს და მეგობრულად ეპყრობა მათ… დანაკარგი სოცია
ლურია, რომ აღარაფერი ვთქვათ ესთეტიკურზე…“
ვიღაცამ შეიძლება ნაჩქარევად დაასკვნ ას, რომ აქ საქმე ორი ესთე
ტიკური ხედვის დაპირისპირებასთან გვაქვს, ორ განსხვავებულ გემოვნე
ბასთან. გემოვნებაზე ხომ არავინ დავობს? მაგრამ საქმე უფრო სერიოზ უ
ლადაა. მოცემულ ხედვათაგან ერთ-ერთი, ზემოთ აღნიშნული „ღირსების
სასამართლოები“, წინააღმდ
 ეგობაში მოდის როგორც   ქალაქის ფუნქ
ციონ ალურ და ეკონომიკურ საჭიროებებთან, ისე მის ცალკეულ გამოყე
ნებებთან. მეორ
 ე მათგანი კი – შერეული ქალაქი, რომლის ცალკეული
არქიტექტურული კვანძები ყოველდღიურობის მატრიცაშია მოქცეული,
ჰარმონიაშ ი მოდის ქალაქის ეკონიმიკურ თუ სხვა ფუნქციურ პარამეტრებ
თან.
ქალაქის ნებისმიერი პირველადი გამოყენება, მნიშვნ ელობა არ
აქვს პომპეზურად და გამორჩეულად გამოიყ ურება თუ არა იგი, საუკეთე
სოდ ფუნქციონ ირებისთვის  საჭიროებს  „პროფანულ“ ქალაქის მატრიცას.
სან-ფ
 რანცისკოს სასამართლოს შენობას, სწორედ ამგვარი მატრიცა ესა
ჭიროება თავისი მეორ
 ადი მრავალფეროვნებით. ოპერასაც იგივე პრობ
ლემა უდგას. თავად ქალაქის მატრიცებსაც სჭირდებათ ამ უკანასკნელთა
არსებობა, რამდენადაც ისინი მათ ფორმირებაში გადამწყვეტ როლს თა
მაშობენ. გარდა ამისა, ქალაქის მატრიცას ესაჭიროება საკუთარი, ნაკლე
ბად პომპეზური შიდა ნარევები (უწესრიგობა – ზედაპირულად მოაზროვ
ნეთათვის). მათ გარეშე ისინი, საცხოვრებელი პროექტების მსგავსად,
„პროფანულად“ მონოტონურები ხდებიან და ისევე უსუსურად მუშაობ ენ,
როგორც, საზოგადოებრივი ცენტრების „საკრალური“ მონოტონიები, მა
გალითად ისე, როგორც სან-ფ
 რანცისკოში.
რეალ
 ურად, ნებისმიერი პრინციპის დანერგვა, მათ მიერ, ვისაც ქა
ლაქის მატრიცათა ფუნქციონ ირება არასწორად ესმის, შეიძლება გახდეს
თვითნებური და დესტრუქციული. ლ’ენფოს ესთეტიკური თეორია საკვანძო
წერტილებსა და მათ კავშირზე ქალაქის ყოველდღიურობის მატრიცასთან,
შეიძლება ისე იქნას განხორციელებული, რომ პირველადი გამოყენებები
გაიბნას, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც მონუმენტურად გამოიყ ურება,
და ყურადღების მიღმა დარჩეს მათთვის საჭირო ეკონომიკური თუ სხვა სა
ხის სამუშაო ურთიერთობები. თუმცა ლ’ენფოს თეორ
 ია მნიშვნ ელოვანია
190

არა როგორც ფუნქციისგან იზოლირებული აბსტრაქტული ვიზუალ
 ური სი
კეთე, არამედ იმიტომ, რომ მისი გამოყენება თავისუფლად შეიძლება რეა
ლური ქალაქის რეალ
 ურ ფუნქციებთან ჰარმონიულად. თუკი ამ ფუნქციურ
საჭიროებებს მხედველობის არეში მივიღებთ და პატივს ვცემთ, ესთეტიკუ
რი თეორიები, რომლებიც გამოყოფილ და იზოლირებულ გამოყენებებს
განადიდებს, მნიშვნ ელობა არ აქვს „საკრალურს” თუ „პროფანულს“, პრაქ
ტიკულ განზომილებას კარგავს.
რაც უფრო მეტი კომპლ
 ექსური და მრავალფეროვანი პირველადი
გამოყენების კულტივირება მოხდება იმ რაიო
 ნ ებში, რომლებიც, ძირითა
დად, საცხოვრებლად გამოიყ ენება, მით უკეთესია ქალაქის საქმიან ი ცენ
ტრებისთვის. მაგრამ, ჭადრაკის ის ძირითადი ფიგურა, რომელიც ასეთ
რაიო
 ნ ებს სჭირდება, სამუშაოა. როგორც რიტენჰაუს სკვერის და ჰუდსონ
სტრიტის მაგალითებზე ვნახეთ, ამ ორ ძირითად გამოყენებას შეუძლია
კარგად გადაეჭდოს ერთმანეთს, რადგან შუადღისას ქუჩებს დასაქმებუ
ლები აცოცხლებენ, საღამოს კი, სიცოცხლე სახლებიდან იღვრ
 ება.  
საცხოვრებელი სახლების სამუშაოსგან სეგრეგაციის სურვილი იმ
დენად გამჯდარია ჩვენს ცნობიერებაში, რომ მთელი ძალისხმევაა საჭი
რო რეალ
 ურ ცხოვრებაზე დასაკვირვებლად და იმის აღმოსაჩენად, რომ
საცხოვრებელ რაიო
 ნ ებს, რომელთაც არ გააჩნია სამუშაოსთან ნარევი,
კარგად არ მისდის საქმე ქალაქებში. ჰარი ს. ეშმორი New York Herald Tribune-ში შავკანიანთა გეტოების შესახებ გამოქვეყნებულ სტატიაშ ი, ჰარ
ლემის პოლიტიკურ ლიდერს ციტირებდა: „მოსალოდნელია, რომ თეთ
რები კვლავ დაბრუნდნ ენ და ჰარლემი წაგვართვან. ბოლოსდაბოლოს
[ჰარლემი] ხომ ყველაზე მიმზიდველი უძრავი ქონებაა მთელს შემოგა
რენში. ჩვენ გვაქვს გორაკები და ხედები ორივე მდინარეზე, ტრანსპორ
ტიც მშვენივრად მუშაობს. გარდა ამისა, ეს ერთადერთი ცენტრთ
 ან ახლოს
მდებარე ადგილია, სადაც ინდუსტრია არ არის“.
მხოლოდ დაგეგმარების თეორ
 იას შეუძლია წარმოგვიჩინოს ჰარ
ლემი „ყველაზე მიმზიდველ უძრავ ქონებად“. მაშინაც კი, როდესაც საშუ
ალო და მაღალი კლასის თეთრკ ანიან ებით იყო დასახლებული, ეკონო
მიკურად წარმატებულ საცხოვრებელ უბნად ჰარლემი ნამდვ ილად არ
მიიჩნეოდ
 ა და არც მომავალში იქნება, ვინც არ უნდა იცხოვროს, თუკი
ფიზიკური გაუმჯობესების გარდა, სამუშაო და საცხოვრებელი ფუნქციების
ჯანსაღ კომბინაციას არ მიიღ
 ებს.
საცხოვრებელ რაიო
 ნ ებში ვერც პირველად სამუშაო გამოყენებებს,
და ვერც მეორ
 ად მრავალფეროვნებას, მხოლოდ ოცნებით ვერ ვაწარმო
ებთ. საჯარო პოლიტიკას შედარებით მცირე პოზიტიური როლის შესრუ
ლება შეუძლია სამუშაო გამოყენებების საჭირო არეალ
 ებში დანერგვის
საქმეში, იმის გარდა, რომ ნება დართოს და ირიბად წაახ ალისოს ისინი.
მაგრამ ძალისხმევა, რომელიც პოზიტიურ მცდელობებზე იხარჯება,
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არ წარმოადგენს პირველად საჭიროებას და არც ყველაზე ნაყოფიერი
გზაა უსიცოცხლო არეალ
 ების გამოცოცხლების საქმეში. პირველ რიგში
საჭიროა იმ ძირითად საჭადრაკო ფიგურათა გამოცოცხლება, რომლებიც
გამოფიტულ საცხოვრებელ უბნებში უკვე არის წარმოდგენილი. ფეხსაცმ
ლის ბაზრობა ლუისვილში, იმის მიუხედავად, რომ უცნაური მაგალითია,
ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა, ისევე როგორც ბრუკლინის ოლ
ქის უმეტესი ნაწილი, ბრონქსის ცალკეული უბნები და მათთან ერთად,
თითქმის, ყველა დიდი ქალაქის ნაცრისფერი შიდა არეალ
 ები.
როგორ შეიძლება არსებულ სამუშაო ადგილთა პროდუქტიულად
გამოყენება და მათზე ახალი შესაძლებლობების დაშენება? როგორ შეგ
ვიძლია მათი ურთიერთდამხმარე ერთობლიობ ად შეკვრ
 ა, რათა, საცხოვ
რებელ ბინებთან კომბინაციაშ ი, შევქმნ ათ - ქუჩის გამოყენებათა ეფექტური
კერები? აქ ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ პრობლემატური საცხოვ
რებელი უბნები და ქალაქის საქმიან ი ცენტრები. ცენტრებში, როგორც წე
სი, პირველად ნარევთა ნაკლებობაა მთავარი დაბრკ ოლება. საცხოვრე
ბელი რაიო
 ნ ების უმეტესობაში, განსაკუთრებით კი ყველაზე უსიცოცხლო
არეალ
 ებში, პირველად გამოყენებათა ნარევის ნაკლებობა მხოლოდ ერ
თ-ერთია სხვა უამრავ დაბრკ ოლებათაგან, და ხშირად არც ისე მნიშვნ ე
ლოვანი. მართლაც, ადვილი საპოვნელია ისეთი შემთხვევები, როდესაც
სამუშაო და საცხოვრებელი შერეულია, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ვერ
ხერხდება მრავალფეროვნებისა და სიცოცხლისუნარიან ობის წარმოება.
ეს იმიტომ, რომ საცხოვრებელ რაიო
 ნთა უმეტესობას ზედმეტად დიდი მო
ცულობის კვარტლები აქვს. სხვა შემთხვევაში, ისინი ერთდრ
 ოულად აშენ
და და დღემდე ვერ მოახ ერხეს ამ თანდაყოლილი დაბრკ ოლების გადა
ლახვა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შენობები მოძველდა, ან, როგორც
ხშირად ხდება, რიცხობრივად არასაკმარისი მოსახლეობ ა ჰყავთ. ერთი
სიტყვით, ისინი ვერ აკმაყოფილებენ მრავალფეროვნებისთვის აუცილებე
ლი ოთხი წინაპირობიდან რამდენიმეს.
ნაცვლ
 ად იმისა, რომ ვიდარდოთ თუ საიდ
 ან გავაჩინოთ საკმარისი
სამუშაო, პირველ რიგში საჭიროა იმ ადგილების, განსაკუთრებით საცხოვ
რებელ რაიო
 ნ ებში, იდენტიფიცირება, სადაც მისი პოტენციალ
 ი უკვე არ
სებობს და ნადგურდება, როგორც პირველადი გამოყენების ელემენტი.
ქალაქებში, მეტი სარგებლის მისაღებად არსებულ რესურსებზე დაყრდ
 
ნობაა საჭირო. იმისათვის, რომ გავიაზროთ, როგორ შეიძლება სამუშაოს
და საცხოვრებლის   კომბინირებით მაქსიმალური შედეგის მიღწევა, იქ,
სადაც ისინი არსებობენ, ან ამის პოტენციალ
 ი არსებობს,  აუცილებელია
მხედველობაში გვქონდეს მრავალფეროვნებისთვის საჭირო დანარჩენი
სამი ფაქტორიც.
თუმცა, მომდევნო სამი თავის მთავარი სათქმელი ასე ჟღერს: მრა
ვალფეროვნების ოთხი ძირითადი წინაპირობიდან ორი, მეტ-ნ აკლებად
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მარტივ პრობლემას ეხება, როდესაც საქმე გვაქვს ნაცრისფერი არეალ
 ე
ბის სირთულეების დაძლევასთან – მოძველებული შენობები, როგორც
წესი ასეთ ადგილებში ყოველთვის გვხვდება და პრობლემათა გადაჭ
რაშიც შეაქვს წვლილი; დამატებით ქუჩები, სადაც ისინი ყველაზე მეტად
საჭიროა, არც ისე ძნელი მოსაპოვებელია (ეს უმნიშვნ ელო პრობლემაა
იმ უზარმაზარი მასშტ
 აბის ტერიტორიების წმენდასთან შედარებით, რომ
ლებზეც გვასწავლიან, რომ ჩვენი ფული უნდა ვხარჯოთ).
დანარჩენი ორი აუცილებელი წინაპირობა კი – პირველადი მრა
ვალფეროვნების ნარევები და საცხოვრებლის საკმარისი კონცენტრაცია
– ბევრად ძნელად მიღწევადია, თუკი ისინი არ არსებობს. გონივრული იქ
ნებოდა, მუშაობ ა იქ დაგვეწყო, სადაც ამ ორიდან ერთი წინაპირობა მაინც
არსებობს, ან შედარებით ადვილად შეიქმნ ება.
ყველაზე რთული არეალ
 ები ნაცრისფერი საცხოვრებელი რაიო
 ნ ე
ბია, სადაც არ არსებობს სამუშაო, რომელიც შემდგ
 ომში დასაყრდ
 ენად
გამოდგება და სადაც საცხოვრებელიც დაბალი სიმჭიდროვისაა. ქალაქის
სუსტი თუ წარუმატებელი არეალ
 ების სირთულეები, მეტწილად, იქიდან
კი არ მომდინარეობს, რაც მათ აქვთ (რაც ყოველთვის შეიძლება ჩაით
ვალოს ფუნდამენტად მომავალი განვითარებისთვის), არამედ იმის გამო,
რაც აკლიათ. ყველაზე უიმედო უსიცოცხლო არეალ
 ებს, ვერ დავეხმარე
ბით იქამდე, სანამ იმ რაიო
 ნ ებს არ წავახალისებთ, სადაც პირველად გა
მოყენებათა თუნდაც მცირე კომბინაციები მაინც გვაქვს წარმოდგენილი;
და სანამ საქმიან ცენტრებს დღის განმავლობაში ხალხის დაბალანსებუ
ლი მიმოქცევით არ გამოვაცოცხლებთ. რაც უფრო წარმატებულად აწარ
მოებს ქალაქი მრავალფეროვნებასა და სიცოცხლისუნარიან ობას მის ნე
ბისმიერ ნაწილში, მით უფრო იზრდ
 ება მისი სხვა ნაწილების წარმატების
შანსები – იმ არეალ
 ების ჩათვლ
 ით, რომელიც საწყის წერტილად არ გა
მოდგება.
ზედმეტია იმაზე საუბარი, რომ ისეთ ქუჩებსა და რაიო
 ნებს, რომელ
თაც აქვთ კარგი პირველადი ნარევები და წარმატებას აღწევენ მრავალ
ფეროვნების წარმოებაში, თვალის ჩინივით უნდა ვუფრთ
 ხილდებოდეთ,
ნაცვლ
 ად მათი ფუნქციების გამოცალკევების მცდელობით განადგურე
ბისა. სამწუხაროა, მაგრამ დოგმატურად მოაზროვნე დამგეგმარებლები
სწორედ ასეთ, პოპულარულ და მიმზიდველ   ადგილებში ხედავენ მათი
დესტრუქციული და ვიწრო ჰორიზონტის მქონე გეგმარებითი ჩარევის
აუცილებლობას. საკმარისი ფედერალური ფონდებისა და ძალაუფლების
განკარგვის შემთხვევაში, დამგეგმარებლებს შეუძლიათ მარტივად გაა
ნადგურონ პირველადი ნარევები იმაზე სწრაფად, ვიდრე ისინი დაუგეგმავ
რაიო
 ნ ებში განვითარდებიან. შედეგიც სახეზეა, ძირითადი პირველადი ნა
რევების მნიშვნ ელოვანი ნაწილი ნადგურდება. დღეს სწორედ ამ პროცესს
ვადევნებთ თვალს.   
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მცირე ზომის კვარტლების საჭიროება
წინაპირობა 2: კვარტლების უმეტესობა მოკლე უნდა იყოს, რაც იმას ნიშ

ნავს, რომ ახალი ქუჩები და შესახვევები ხშირ-ხშირად უნდა გვხვდებოდეს.

მოკლე კვარტლების უპირატესობა ადვილი შესამჩნევია.
მაგალითად, წარმოიდგინეთ სიტუაცია: ვიღაც ცხოვრობს გრძელი
კვარტლის რომელიმე ქუჩაზე, დავუშვათ მანჰეტენის დასავლეთ 88-ე ქუ
ჩაზე, ცენტრალ პარკსა და კოლუმბუს ავენიუს შორის. მას დაახლოებით
250- მეტრიანი კვარტლის ფეხით ან ავტობუსით გავლა უწევს დასავლე
თით იმისათვის, რომ კოლუმბუს ავენიუს რომელიმე მაღაზიამდე მიაღ
წიოს, აღმოსავლეთით კი იმისთვის, რათა პარკამდე მივიდეს, მეტროში
ჩავიდეს, ან მეორ
 ე ავტობუსს დაელოდოს. არსებობს იმის დიდი ალბათო
ბა, რომ ის წლების განმავლობაში არ მოხვდეს მიმდებარედ, 87-ე და 89-ე
ქუჩების კვარტლებში.
ამას კი დამღუპველი შედეგები მოაქვს. ზემოთაც აღვნიშნეთ, რომ
იზოლირებული, განცალკევებული ქუჩის სამეზობლოები სოციალურად
უმწეოა. ამ ადამიანს არ სწამს, რომ 87-ე და 89-ე ქუჩებთან, ან იქ მაცხოვ
რებლებთან, რაიმე აკავშირებს და ამისთვის არგუმენტებიც აქვს. საპირის
პირო რომ დაიჯეროს, თავისი ყოველდღიურობის სიცხადეს უნდა გადაა
ბიჯოს.


რაც შეეხება მის სამეზობლოს: ამ თვითიზოლირებული ქუჩების ეკო
ნომიკური ეფექტიც დამატებით დამაბრკოლებელია. ადგილობრივებსა
და მომიჯნავე ქუჩების მაცხოვრებლებს მხოლოდ იქ შეუძლიათ შექმნან
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ეკონომიკურად ეფექტურ გამოყენებათა ერთობლიობა, სადაც მათი გრძე
ლი, იზოლირებული მარშრუტები ერთმანეთს კვეთს და ერთ ნაკადს ქმნის.
ამ შეთხვევაში, ყველაზე ახლო ადგილი, სადაც ამის პოტენციალი არსე
ბობს, კოლუმბუს ავენიუა.

და იმის გამო, რომ კოლუმბუს ავენიუ ერთადერთი ახლომდებარე
ადგილია, სადაც ამ უსიცოცხლო, გრძელი და იზოლირებული კვარტ
ლების ბინადრები ერთმანეთს ხვდებიან და გამოყენებათა ერთობლიო
ბას მეტ-ნაკლები წარმატებით ქმნიან, ისიც თავისებურ მონოტონურობას
იძენს. დაუსრულებელი მაღაზიები და კომერციუ ლი სტანდარტიზაციის
დამთრგუნველი ერთფეროვნება მთელს კოლუმბუსზე ბატონობს. გეოგ
რაფიულად, ამ სამეზობლოში, იმდენად მცირე ზომის კომერციუ ლი საქმი
ანობისთვის შესაფერისი ქუჩის ფრონტია, რომ საჭირო ხდება ყველაფრის
გაერთიანება, მიუხედავად ტიპოლოგიური განსხვავებებისა, აუცილებელი
დახმარების მასშტაბისა და მისაწვდომობის (დისტანცია მომხმარებლე
ბისგან) სპეციფიკური მოთხოვნილებისა. აქაურ სივრცეებს მონოტონურო
ბის, სიბნელის გრძელი ზოლები – სიჩლუნგის სასიკვდილო დაავადება  
გასდევს. ეს კი,  ქალაქის დეგრადირებული არეალების ტიპური სახეა.
ამ ქუჩებით რეგულარულად მოსარგებლეთა მკაცრი ფიზიკური
სეგრაგაცია, ცხადია, ვიზიტორებზეც ვრცელდება. მაგალითად, მე, უკვე
თხუთმეტი წელია, კბილის ექიმთან დასავლეთის 86-ე, კოლუმბუს ავენიუს
მომიჯნავე ქუჩაზ ე დავდივარ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მიუხედავად
იმისა, რომ კოლუმბუს ავენიუს და დასავლეთ ცენტრალ პარკის როგორც
ჩრდილოეთ, ისე სამხრეთ ნაწილებში მიწევდა ყოფნა, დასავლეთის 85-ე
და 87-ე ქუჩებით არასდროს მისარგებლია, რადგან ორივე მარშრუტი  მო
უხერხებელი და უაზრო იქნებოდა. თუკი კბილის ექიმთან ვიზიტის შემდეგ,
ბავშვებს 81-ე ქუჩაზე, კოლუმბუსსა და დასავლეთ ცენტრალ პარკს შორის,
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პლანეტარიუმში წავიყვან, ერთადერთი პირდაპირი მარშრუტი მრჩება,
ქვემოთ, კოლუმბუსზე ჩასვლა და შემდეგ 81-ე ქუჩაა.
მოდი, დავუშვათ, რომ აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ განლა
გებულ ამ გრძელ კვარტლებს ერთი დამატებითი ქუჩა კვეთს. არა სტერი
ლური, „სასეირნო ხეივანი“, რომელსაც პროექტების კორპუსები ერტყმის
გარს, არამედ ქუჩა ისეთი შენობებით, სადაც, ეკონომიკურად შესაფერის
ადგილებში, შესაძლებელია, ჩაისახოს და განვითარდეს ახალი ინიცია
ტივები: სავაჭრო, კვების, გართობის და სხვა ობიექტები. მოცემულ წერ
ტილში მისაღწევად, 88-ე ქუჩაზე მცხოვრებ ადამიანს, მონოტონურობისა
და ერთფეროვანი მარშრუტის ალტერნატივა გაუჩნდებოდა დამატებითი
ქუჩის სახით. პირდაპირი მნიშვნელობით, სამეზობლო გაიხსნებოდა მის
თვის.
იგივე შეიძლება ითქვას სხვა ქუჩების ბინადრებზეც, და განსაკუთრე
ბით მათზე, ვისაც კოლუმბუს ავენიუდან პარკისკენ ან მეტროსკენ სიარული
უწევთ. მარშრუტების ურთიერთიზოლაციის ნაცვლად, მათი შერევა და გა
დახლართვა მოხდებოდა.  

კომერციი ს არსებობისთვის შესაფერისი ადგილების რაოდენობა
მნიშვნელოვნად გაიზრდებოდა, ისევე როგორც მათი განაწილების და
განლაგების ხელსაყრელობა. თუკი დასავლეთის 88-ე ქუჩის მაცხოვრებ
ლებს შეუძლიათ გაზეთებისა და წვრილმანების მაღაზიის ფუნქციონირე
ბის უზრუნველყოფა, რაც ასევე შეიძლება ითქვას მომიჯნავე 87-ე და 89-ე
ქუჩების მაცხოვრებლებზე, ახლა უკვე დამატებითი ქუჩის ერთ-ერთ კუთხე
ში გაჩნდებოდა ამის განხორციელების შესაძლებლობა. დღეს, ამ ადამი
ანებს ერთი კონკრეტული მარშრუტის გარდა, სხვა ახლო მახლო ტერი
ტორიაზე არ შეუძლიათ თავიანთი ეკონომიკური წვლილის განვრცობა;
სერვისების, ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და საჯარო ცხოვრების
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ასეთი დისტრიბუცია შეუძლებელია. რაც შეეხება ამ გრძელ კვარტლებს,
ის ხალხიც კი, ვინც სამეზობლოში ერთი და იმავე პირველადი მიზეზების
გამო იმყოფება, ერთმანეთისგან იმდენად იზოლირებულია, რომ არ ეძ
ლევა საშუალება შექმნას საკმარისად რთული გამოყენებათა ერთობლი
ობები. იქ, სადაც განსხვავებული პირველადი გამოყენებებია წარმოდგე
ნილი, გრძელი კვარტლები ზუსტად ასევე აფერხებს ეფექტურ შერევას.
ისინი ავტომატურად ახარისხებენ ადამიანებს მარშრუტებზე, რომლებიც
იშვიათად იკვეთებ იან. შედეგად კი გამოყენებები, რომლებიც გეოგრაფი
ულად ერთმანეთთან ახლოს მდებარეობს, პრაქტიკულად, ერთმანეთის
გან იზოლირებულ მდგომარეობაში ექცევა.
კონტრასტი გრძელი კვარტლების სტაგნაციასა და გამოყენებათა
მოქნილობას შორის, რაც დამატებითი ქუჩის გაჩენას შეიძლება
მოჰყვეს, ჰაერიდან მოტანილი დაშვება სულაც არ არის. ასეთი
ტრანსფორმაციის მაგალითი შეგვიძლია ვნახოთ როკფელერცენტრში, რომელიც მე-5 და მე-6 ავენიუებს შორის, სამ გრძელ
კვარტალს მოიცავს. როკფელერ-ცენტრს აქვს ასეთი დამატებითი ქუჩა.

ვთხოვ იმ მკითხველს, ვინც ამ ადგილს იცნობს, ცენტრი დამატებითი
ქუჩის – როკფელერ პლაზას გარეშე წარმოიდგინოს. ცენტრის შენობები,
უწყვეტად რომ გასდევდეს თავიანთ ქუჩებს მე-6-დან მე-5 ავენიუმდე, მა
შინ ის არ და ვერ იქნებოდა გამოყენებათა ცენტრი. აქ უბრალოდ მე-5 და
მე-6 ავენიუებისკენ მიმართული, თვითიზოლირებული ქუჩების ჯგუფი იქ
ნებოდა წარმოდგენილი. ყველაზე მახვილგონივრული დიზაინიც კი ვერ
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დააკავშირებდა მათ, რადგან ქალაქის სამეზობლოებს გამოყენებათა კე
რებად არა არქიტექტურის ჰომოგენურობა, არამედ გამოყენებათა მოქ
ნილობა (fluidity) და მარშრუტების შერევა აქცევს; არ აქვს მნიშვნელობა
ეს სამეზობლოები, ძირითადად, რაზეა ორიენტირებული – სამუშაოზე თუ
საცხოვრებელზე.
ჩრდილოეთით როკფელერ-ცენტრის ქუჩის მრავალფეროვნება 53-ე
ქუჩამდე გრძელდება, თუმცა შემცირებული დოზით, რადგან აქ გვხვდება
კვარტალში გამჭოლი ვესტიბიული და არკადა, რომლებსაც ადამიანები
ქუჩის გაგრძელებად იყენებენ.   სამხრეთით, მისი როგორც გამოყენება
თა კერის განგრძობითობა, 48-ე ქუჩაზ ე უეცრად სრულდება. სამხრეთით,
მომდევნო 47-ე ქუჩა თვითიზოლირებულია. მეტწილად იგი საბითუმო ვაჭ
რობის ქუჩაა (აქ ძვირფასი ქვებით ვაჭრობენ), რაც გამაოგნებლად უმნიშ
ვნელო გამოყენებაა ქუჩისთვის, რომელიც გეოგრაფიულად ქალაქის ყვე
ლაზე მიმზიდველ ღირსშესანიშნაობებს ესაზღვრება. ზემოთ აღწერილი
87-ე და 88-ე ქუჩით მოსარგებლეთა მსგავსად, 47-ე და 48-ე ქუჩების მომხ
მარებლებს, წლების განმავლობაში, შეუძლიათ ისე იარონ თავ-თავიანთ
ქუჩებში, რომ ერთმანეთის მარშრუტები ერთხელაც არ გადაკვეთონ.
გრძელი კვარტლები, თავიანთი ბუნებით, აბრკოლებენ იმ პოტენცი
ურ უპირატესობებს, რომელთაც ქალაქები ინკუბაციას, ექსპერიმენტებსა
და სხვადასხვა მცირე სპეციალიზირებულ დაწესებულებებს სთავაზობს,
რამდენადაც თავიანთი სპეციფიკური მომხმარებლების მოსაზიდად, ისი
ნი დამოკიდებულ
 ია გამვლელი ხალხის ბევრად ფართო და მრავალფე
როვან მასაზე. გარდა ამისა, ისინი ეწინააღმდეგებიან პრინციპს, რომლის
მიხედვითაც, თუ ქალაქის გამოყენებათა ნარევები რუკებზე დატანილ ფიქ
ციებზე მეტი უნდა იყოს, მაშინ შედეგად ერთსა და იმავე ქუჩებზე, დროის
სხვადასხვა მონაკვეთებში, განსხვავებული ინტერესებისა და მიზნების
მქონე ადამიანები უნდა მოიზიდონ.
მანჰეტენზე მდებარე ასობით მასიური კვარტლიდან, დაახლოებით
8-10-მა თუ მოახერხა, დროთა განმავლობაში, სპონტანურად გამოცოცხ
ლება ან რაიმე მაგნეტიზმის შექმნა.
ბევრი შეგვიძლია ვისწავლოთ იმაზე დაკვირვებით, თუ სად გავრ
ცელდა და სად დაბრკოლდა გრინვიჩ-ვილიჯიდან გადინებული პოპულა
რობა და მრავალფეროვნება. ბინის ქირის საფასური აქ მუდმივად იზრდება
და უკვე ოცდახუთი წელია, ვარაუდობენ, რომ ეს ტენდენცია ჩრდილოე
თით მდებარე, ერთ დროს პოპულარული ჩელსის კვლავ აღორძინებას
შეუწყობს ხელს.  პროგნოზი ლოგიკურად შეიძლება მოგეჩვენოთ, რამდე
ნადაც ჩელსის მდებარეობა, გამოყენებათა ნარევები და შენობათა ტიპო
ლოგია, ისევე როგორც საცხოვრებელ ერთეულთა სიმჭიდროვე, თითქმის
იდენტურია გრინვიჩ-ვილიჯისა და, გარდა ამისა, აქ სამუშაო და საცხოვ
რებელ გამოყენებათა ნარევიც კია წარმოდგენილი. მაგრამ, აღორძინე
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ბის მსგავსი აქ არაფერი მომხდარა. პირიქით, ჩელსი მისი გრძელი და
თვითიზოლირებულ
 ი კვარტლების ბარიერებს მიღმა ნელ-ნელა ჭკნება.
დღეს აქ გამუდმებით ჯურღმულებისგან წმენდა მიმდინარეობს, და ამ
პროცესში, რაიონი უფრო დიდ და უფრო მონოტონურ კვარტლებს იღებს
(ჩანს, დაგეგმარების ფსევდომეცნიერება, თითქმის ნევროტულად ცდი
ლობს ემპირიული მარცხის იმიტირებას და, ემპირიული წარმატების იგ
ნორირებას). ამასობაში, გრინვიჩ-ვილიჯმა თავისი თავისა და პოპულა
რობის განვრცობა აღმოსავლეთით, მოკლე კვარტლებისა და მოქნილი
ქუჩის გამოყენებებ ის მიმართულებით მოახდინა – მიუხედავად იმისა, რომ
იქ ჩელსისთან შედარებით ნაკლებად მიმზიდველი და მოსახერხებელი
შენობებია. აღნიშნული მოძრაობა ერთ მხარეს, და მეორე მიმართულე
ბით დაბრკოლება, არც კაპრიზულია, არც მისტერიული და არც „ქაოტური
შემთხვევითობა“. ეს პრაგმატული პასუხია იმაზე, თუ რა მუშაობს ქალაქში
ეკონომიკურად ეფექტურად და რა – არა.
კიდევ ერთი სამუდამო „მისტერია”, რომელიც ნიუ-იორკს ეხება ის
გახლავთ, თუ რატომ ვერ შეცვალა თითქმის ვერაფერი დასავლეთის მე-6
ავენიუს გასწვრივ, რკინიგზის ესტაკადის გაუქმებამ და რატომ მოხდა პი
რიქით აღმოსავლეთის მე-3 ავენიუზე. საქმე ის გახლავთ, რომ გრძელმა
კვარტლებმა უესტ-საიდისგან ეკონომიკური მონსტრი შექმნა, განსაკუთ
რებით კი, იმ მიზეზით, რომ ისინი მანჰეტენის კუნძულის ცენტრში მდება
რეობს, ზუსტად იქ, სადაც უესტ-საიდის ყველაზე ეფექტურ გამოყენებათა
ერთობლიობები უნდა განვითარებულიყო, ამის შანსი რომ ჰქონოდა. ის
თ-საიდზე კი, კუნძულის ცენტრისკენ მოკლე კვარტლები გვხვდება, ზუსტად
იქ, სადაც გამოყენებათა ეფექტური კერების გაჩენის და გაფართოების შე
საძლებლობა არსებობდა. თეორიულად, თითქმის ყველა მცირე ზომის
ქუჩა ისთ-საიდის სამოცებში, სამოცდაათებში და ოთხმოცებში მხოლოდ
საცხოვრებელი დანიშნულებისაა. საყურადღებოა, როგორი სიხშირითა
და მომხიბვლელობით განთავსდა იქაური ქუჩების კუთხეებში ისეთი სპე
ციალური დაწესებ ულებები, როგორებიცაა წიგნის მაღაზიები, ტანსაცმ
ლის სამკერვალოები და რესტორნები. უესტ-საიდზე წიგნის მაღაზიები არ
არის და არც არასდროს ყოფილა. არა იმიტომ, რომ აქაურ მოსახლეობას
წიგნების კითხვა არ უყვარს ან ზედმეტად ღარიბია, რათა ისინი შეიძინოს,
პირიქით, უესტ-საიდი სავსეა ინტელექტუალებით და ყოველთვის ასე იყო.
მეტიც, იგი შესაძლოა ისეთივე წარმატებული „ბუნებრივი“ ბაზარია წიგნე
ბისთვის, როგორიც გრინვიჩ-ვილიჯი და ალბათ, უკეთესი – ვიდრე ისთ-
-საიდი. გრძელი კვარტლების გამო, უესტ-საიდს ფიზიკურად არასოდეს
შეეძლო ურბანული მრავალფეროვნებისთვის საჭირო რთულ და მოქნილ
ქუჩის გამოყენებათა ერთობლიობების ფორმირება. ჟურნალ New Yorker -ის ჟურნალისტი, რომელიც აკვირდებოდა თუ როგორ ცდილობდნენ
ადამიანები მე-5 და მე-6 გამზირებს შორის არსებულ გრძელ კვარტლებ
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ში დამატებითი ჩრდილო და სამხრეთ გასასვლელების პოვნას, შეეცადა
მოეძებნა კვარტლების შუა წელში გამავალი გზები, რომლებიც 33-ე ქუჩას
როკფელერის ცენტრთან დააკავშირებდა. კვარტლებში გამჭოლი მაღა
ზიების, ვესტიბიუ ლებისა და საჯარო ბიბლიოთეკის უკან მდებარე ბრაიანტ
პარკის გავლით, მან ცხრა კვარტლის გადაკვეთის ხელსაყრელი, თუმცა
არასანდო გზა აღმოაჩინა; ოთხ კვარტალში ღობეების ქვეშ ცოცვა, ფან
ჯრებზე ძრომა და ზედამხედველის დაყოლიება დასჭირდა, ხოლო მომ
დევნო ორში, მსგავსი უსიამოვნების თავიდან ასარიდებლად, მეტროს გა
დასასვლელებით სარგებლობა მოუწია.
ქალაქის რაიონებში, რომლებიც წარმატებული და მიმზიდველი
ხდება, ქუჩები, თითქმის, არასდროს ქრება, პირიქით, სადაც შესაძლებე
ლია, მრავლდებ ა კიდეც. მაგალითად, ფილადელფიაში, რიტენჰაუს სკვე
რის უბანში და ჯორჯტაუნში, კოლუმბიის რაიონში, სივრცეები, რომლებიც
ერთ დროს კვარტლების უკანა ხეივნები იყო, დროთა განმავლობაში ქუ
ჩებად ჩამოყალიბდა, თავისი შენობებითა და მომხმარებლებით. ფილა
დელფიაში, ასეთ ქუჩებზე, ხშირად კომერციულ აქტივობასაც ვხვდებით.
გრძელი კვარტლები სხვა ქალაქებშიც იგივე როლს ასრულებს,
რასაც ნიუ-იორკში.ფილადელფია ში არის სამეზობლო, სადაც შენობე
ბი უბრალოდ მიტოვებულია მფლობელების მიერ და ეს ყველაფერი ქა
ლაქის საქმიან ცენტრსა და საჯარო საცხოვრებელი პროექტების მთავარ
სარტყელს შორის ხდება. სამეზობლოს უიმედობას უამრავი მიზეზი აქვს,
მათ შორის განახლებულ ქალაქთან სიახლოვეც, თანმდევი სოციალური
დეზინტეგრაციით
 ა და საფრთხეებით, თუმცა ისიც ნათელია, რომ მას არც
ფიზიკური სტრუქტურა უმაგრებს ზურგს. ფილადელფიის სტანდარტული
კვარტალი 120-მეტრიანი ოთხკუთხედია (რომელსაც შუაზე ყოფს ქალაქის
ყველაზე წარმატებულ ნაწილში ქუჩებად ქცეული ხეივნები). ეს გავერანე
ბული სამეზობლო, თავის დროზე, ზოგიერთი „ზედმეტი“ ქუჩისაგან გაწმინ
დეს. მისი კვარტლები 200 მეტრზე მეტია. მათი სტაგნაცია, ცხადია, მაშინვე
დაიწყო, როგორც კი დღის შუქი იხილეს. ბოსტონის ნორს-ენდი, რომე
ლიც ამგვარი „ზედმეტი“ ქუჩების მოქნილი გამოყენებების მარგალიტია,
ოფიციალური აპათიის და ფინანსური ოპოზიციის მიუხედავად, ჯურღმუ
ლის მდგომარეობას გმირულად აღწევს თავს. მითი იმის შესახებ, რომ ქა
ლაქში ჭარბი ქუჩები „ზედმეტი“ დანახარჯია – დოგმატური დაგეგმარების
ერთ-ერთი ჭეშმარიტებაა, რომელიც ქალაქი-ბაღნარისა და სხივფენილი
ქალაქის თეორეტიკოსებისაგან იღებს სათავეს. ისინი ეწინააღმდეგებოდ
ნენ ქუჩების მიერ მიწის ათვისებას, რადგან, სანაცვლოდ, ამ მიწის პროექ
ტებში კონსოლიდირება სურდათ. ეს მითი განსაკუთრებულად საზიანოა,
რადგან წარმოშობს ინტელექტუალურ წინაღობას, რაც ხელს გვიშლის
დავინახოთ სტაგნაციისა და დაცემის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, ყვე
ლაზე არასაჭირო, და ადვილად გამოსწორებადი მიზეზი.
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ახალი საცხოვრებელი პროექტებისგან შემდგარ კვარტლებს, მეტ
წილად, ისეთივე შეზღუდვები ახასიათებს, როგორიც სხვა გრძელ კვარ
ტლებს და ხშირად ეს გადამეტებული სახითაც ვლინდება. პრობლემებს
ვაწყდებით მაშინაც კი, თუ ისინი სასეირნო ხეივნებსა და სავაჭრო ცენტ
რებს უკავშირდებიან, რითაც, თეორიულად მაინც, გონივრულ ინტერვა
ლებზე ფლობენ ქუჩებს, რომელთა მეშვეობითაც ადამიანებს მოძრაობა
შეუძლიათ. ეს ქუჩები არაფრისმომცემია, რადგან იშვიათად თუ მოიძებ
ნება ადამიანების კარგი ნარევის მიერ მათი რაიმე აქტიური მიზნით გა
მოყენების შემთხვევა. თუნდაც პასიურად, უბრალოდ მარშრუტების და
სცენების მრავალფეროვნების თვალსაზრისითაც კი, ეს ქუჩები ვერაფერს
გვთავაზობს, რადგანაც, ფაქტობრივად ყველა ერთნაირია. ეს სიტუაცია
დიამეტრალურად განსხვავდება იმ სურ
 ათისაგან, რომელიც New Yorker
-ის ჟურნალისტმა მე-5 და მე-6 ავენიუებს შორის მდებარე კვარტლებში აღ
წერა. იქ ხალხი არარსებულ ბილიკებს ეძებს, აქ კი იმ გასასვლელებსა თუ
ხეივნებს არიდებს თავს, რომლებიც არსებობს, თუმცა უმიზნოდ.
ამ პრობლემას არა მხოლოდ   დაგეგმარების ანომალიური ტენ
დენციის გასაკრიტ
 იკებლად, არამედ იმის აღსანიშნადაც ვუსვამ ხაზს, თუ
რაოდენ ღირებულია ხშირი ქუჩები და მოკლე კვარტლები იმ რთული,
მოქნილი გამოყენებების თვალსაზრისით, რომელთაც ისინი ქალაქის
სამეზობლოებს აძლევენ. ხშირი ქუჩები თვითმიზანს არ წარმოადგენს.
ისინი უფრო საშუალებებია მიზნის მისაღწევად. თუკი ამ მიზანს – მრა
ვალფეროვნების წარმოქმნასა და უბრალო ხალხის მისწრაფებათა წა
ხალისებას – ზედმეტად რეპრესიული ზონირება ან ცუდად რეგლამენ
ტირებული მშენებლობა უღობავს გზას, მხოლოდ მოკლე კვარტლები
ხელშესახებ შედეგებს ვერ მოგვცემს. ძირითად გამოყენებათა ნარევე
ბის მსგავსად, ხშირი ქუჩები მრავალფეროვნების წარმოების ეფექტური
საშუალებაა მხოლოდ მათი შინაგანი თვისებების გამო. ის თუ როგორ
მუშაობენ ისინი (მომხმარებელთა ნარევების მოზიდვის უნარი) და რა
მიზნების ასრულებას ემსახურებიან (მრავალფეროვნების ზრდა), განუ
ყოფლად დაკავშირებულია ერთმანეთთან. ეს კავშირი კი ორმხრივია.
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ძველი ნაგებობების საჭიროებ
ა

წინაპირობა 3: რაიონში ერთმანეთს უნდა ერეოდეს სხვადასხვა ასაკისა
და ფიზიკური მდგომარეობის მქონე შენობები და ამ ნარევში საკმაო პრო
პორციით უნდა იყოს წარმოდგენილი ძველი ნაგებობები.
ქალაქებს ძალიან ესაჭიროება ძველი ნაგებობები, რადგან წარ
მატებული ქუჩებისა და რაიო
 ნების განვითარება მათ გარეშე, თითქმის
წარმოუდგენელია. ძველ ნაგებობებში მხოლოდ მუზეუმის მსგავს ან ძვი
რადღირებული რეაბ ილიტაციის შედეგად განახლებულ  შენობებს არ ვგუ
ლისხმობ, თუმცა მათაც აქვთ თავიანთი ადგილი, მეტწილად, მხედველო
ბაში მაქვს ჩვეულ
 ებრივი, დაბალი ღირებულების მქონე, მოძველებული
ნაგებობები, დაზიან ებული შენობების ჩათვლ
 ით.
თუკი ქალაქის რომელიმე არეალ
 ი მხოლოდ ახალი ნაგებობებითაა
გაჯერებული, მაშინ იმ დაწესებულებათაგან, რომლებსაც აქ პოტენციუ
რად არსებობა შეუძლიათ, რჩებიან მხოლოდ ისინი, ვისაც ახალი მშენებ
ლობის მაღალ ფასებთან შეგუება ძალუძთ. ახალი ნაგებობებით სარგებ
ლობის მაღალი ფასი შეიძლება აიკრიფოს ქირის, კაპიტალური ხარჯებზე
ამორტიზაციის საფასურის ან მფლობელის მოგების სახით. რა გზითაც არ
უნდა ხდებოდეს, გადახდა აუცილებელია. ამის გამო, დაწესებულებებს,
რომლებიც თავს ართმევენ ახალი მშენებლობის მაღალ ფასებს, უნდა შე
ეძლოთ უფრო დიდი ზედნადები ხარჯების გაწევაც, იმისგან განსხვავებით,
რაც ძველი შენობებით სარგებლობის შემთხვევაში მოუწევდათ. ასეთი
ხარჯების დასაფარად კი საწარმოები უნდა იყოს ა) ძალიან მომგებიან ი;
ან ბ) კარგად სუბსიდირებული.
თუ კარგად დაუკვირდებით, იმასაც აღმოაჩ ენთ, რომ ჩვეულებრივ,
მხოლოდ კარგად დამკვიდრებული, მაღალი ბრუნვის მქონე, სტანდარტი
ზებული ან სახელმწ იფოს მიერ წახალისებული დაწესებულებები უმკლავ
დება ახალი ნაგებობების მაღალ ფასებს. ახალ შენობებში შედის მაღა
ზიათ
 ა და რესტორანთა ქსელები, ისევე როგორც ბანკები. სამეზობლოს
ბარები, უცხოური რესტორნები და ლომბარდები – ძველ შენობებს იკავე
ბენ. სუპერმარკეტები და ფეხსაცმლ
 ის მაღაზიები, როგორც წესი, ახალ ნა
გებობებს ეტანებიან, რასაც ვერ ვიტყვით ანტიკვარიატ
 ის და წიგნების კარგ
მაღაზიებზე. ხშირად, ახალ ნაგებობებს ირჩევენ კარგად სუბსიდირებული
ოპერები და ხელოვნების მუზეუმები, მაგრამ პირიქით ხდება ხელოვნების
ისეთი არაფორმალური მკვებავების შემთხვევაში, როგორებიცაა: სტუდი
ები, გალერეები, მუსიკალური თუ სხვა სახის სახელოვნებო ინვენტარის
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მაღაზიები, უმნიშვნ ელო ადგილები, რომლებსაც თავიანთ ნაკლებმომგე
ბიან სკამებსა და მაგიდებზე შეუძლიათ დაიტ
 იონ არაეკონომიკური საუბ
რები. მეტიც, ასობით ჩვეულებრივი დაწესებულება, რომელთა არსებობა
აუცილებელია საჯარო უსაფრთ
 ხოებისთვის, ქუჩებისა და სამეზობლოების
საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის და, ასევე, გამოირჩევა ხელსაყრელო
ბითა და ინდივიდუალ
 ური ხარისხით, არსებობას ძველ შენობებში ახერ
ხებს. ახალ ნაგებობათა მაღალი ფასები კი, მათ პოტენციალს ულმობ
ლად სპობს. რაც შეეხება ნებისმიერი სახის მართლაც ინოვაციურ იდეებს,
მიუხედავად იმისა, როგორი მომგებიან ობა ან სხვამხრივი წარმატებაც არ
უნდა აჩვენოს მომავალში ზოგიერთმა მათგანმა, ასეთი, ცდასა და შეცდო
მაზე დაფუძნებული, საქმიან ობისთვის არანაირ
 ი გამოსავალი არ რჩება
ახალ ნაგებობათა მაღალხარჯიან ი ეკონომიკის პირობებში. ძველი იდე
ები შეიძლება ზოგჯერ ახალ შენობებში დაბინავდეს. ახალმა იდეებმა ძვე
ლი ნაგებობებით უნდა ისარგებლოს.
იმ დაწესებულებებსაც კი, რომელთაც ახალ ნაგებობათა მაღალი
ხარჯების დაფარვა შეუძლია, ახლომახლო ძველი შენობები მაინც სჭირ
დება. სხვა მხრივ ისინი ტოტალური მიმზიდველობის ტოტალური გარემოს
ელემენტებად იქცევა, რომელიც ეკონომიკურად ძალიან შეზღუდულია
და, მაშასადამე, ფუნქციურადაც შეზღუდულია იმისთვის, რომ იყოს სი
ცოცხლით სავსე, საინტერესო და მოსახერხებელი. წარმატებული მრა
ვალფეროვნება ქალაქში გულისხმობს როგორც მაღალშემოსავლიან,
ისე საშუალ
 ო, დაბალშემოსავლიან და სრულიად უშემოსავლო დაწესებუ
ლებების თანაარსებობას.
ერთადერთი ზარალი, რომელიც ძველ ნაგებობებს ქალაქის რაიო
 
ნისთვის ან  ქუჩისთვის მოაქვს, საბოლოო ჯამში სხვა არაფერია, თუ არა
მათი ასაკოვნება – ზარალი რომელიც ყველაფერ მოძველებულსა და გაც
ვეთილში იგულისხმება. თუმცა ქალაქის ამა თუ იმ არეალ
 ის ნაგებობათა
უმეტესობის სიძველე არ განაპირობებს მის წარუმატებლობას. პირიქით,
ნაგებობების უმეტესობა ძველია, რადგან არეალ
 ია წარუმატებელი. რა
ღაც სხვა მიზეზის ან მიზეზების გამო, აქ არსებული დაწესებულებები და
მოსახლეობ ა ვერ უზრუნველყოფს ახალი ნაგებობების არსებობას. სავა
რაუდოდ, არეალმა ვერ შეინ არჩუნა ადგილობრივი ადამიან ები ან დაწე
სებულებები, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს და შეეძლოთ ახალი მშე
ნებლობის ან რეაბ ილიტაციის დაწყება. ისინი ტოვებენ ადგილს, როდესაც
წარმატებას აღწევენ. არეალმა ასევე ვერ მოახ ერხა არჩევანის მქონე
ახალმოსულთა ყურადღების მიპყრობა. ისინი აქ შესაძლებლობებს ვერ
ხედავენ. არის შემთხვევები, როცა მსგავს არეალ
 ებში იმდენად უნაყოფო
ეკონომიკური ნიად
 აგი მწიფდება, რომ დაწესებულებები, რომლებიც სხვა
ადგილებში თავისუფლად განვითარდებოდა და საკუთარი სივრც
 ის აშე
ნებას ან განახლებას შეძლებდა, ასეთ ადგილებში ვერასოდეს შოულობს
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ამისთვის საკმარის ფულს1.
რაც შეეხება შენობებს, მათთვის წარმატებული უბანი ერთგვარი მარ
ცვლ
 ეულის საცავი ხდება: წლიდან წლამდე ზოგიერთი ძველი ნაგებობა
ახლით ჩანაცვლ
 ებას, ან ჩანაცვლ
 ების ეკვივალენტურ რესტავრაციას ექ
ვემდებარება. ამგვარად, დროის მსვლელობასთან ერთად, სხვადასხვა
ასაკისა და ტიპის შენობათა ნარევი იქმნ ება. ცხადია, ეს დინამიკური პრო
ცესია – ნარევის შემადგენლობაში ერთ დროს ახალი შენობები, დროთა
განმავლობაში, ნარევის ძველ ნიმუშებად იქცევა.
ამგვარად, ისევე როგორც ძირითად გამოყენებათა კომბინაციების
შემთხვევაში, აქაც საქმე გვაქვს დროის ეკონომიკურ ეფექტთან. მაგრამ,
ამ შემთხვევაში განსხვავება ისაა, რომ დროის ეკონომიკა არა დღის გან
მავლობაში საათ
 ების, არამედ დეკადებისა და თაობ ების მასშტ
 აბში გამო
იხატება.
წინა თაობისთვის ძვირადღირებულ ახალ ნაგებობას დრო მომ
დევნო თაობ ისთვის იაფ, ძველ შენობად აქცევს. დრო ისტუმრებს პირვე
ლად კაპიტალურ ხარჯებს და ეს გაუფასურება შეიძლება შენობის მიმართ
მოთხოვნილ მოგების რაოდ
 ენობაზე აისახოს. დროა პასუხისმგ
 ებელი
სხვადასხვა დაწესებულებებისთვის გარკვეული ნაგებობების მოძველება
სა და სხვათა ხელში გადაცემაზე. დროს შეუძლია ერთი თაობ ის სივრც
 ითი
ეფექტურობა, მეორ
 ე თაობ ის სივრც
 ით ფუფუნებად აქციოს. გასული საუკუ
ნის ჩვეულებრივი ნაგებობა, მომდევნო საუკუნის სასარგებლო ღირსშესა
ნიშნაობ აა.
ძველ ნაგებობათა ახლებთან შერევის ეკონომიკური საჭიროება სუ
ლაც არ არის კავშირში მშენებლობის ღირებულების გამალებული ზრდის
ტენდენციასთან, რომელიც მეორ
 ე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყო და
განსაკუთრებით გაძლიერდა 50-იანი წლების განმავლობაში. განსხვავება
იმ შემოსავალთა შორის, რომელიც, ერთი მხრივ ომის შემდგ
 ომმა  ნაგე
ბობებმა, ხოლო, მეორ
 ე მხრივ კი, დიდ დეპრესიამდელმა შენობებმა უნდა
მოიტ
 ანოს, ძალზე დიდია. კომერციულ სივრც
 ეში, მიმდინარე ხარჯებს შო
რის განსხვავება ერთ კვადრატულ მეტრზ ე შეიძლება 100-დან 200 %-მდე
მერყეობდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ძველი შენობები შეიძლება უკეთ
იყოს აგებული, ვიდრე ახლები და იმისაც, რომ ყველა  შენობის (ძველების
ჩათვლ
 ით) შენახვის ხარჯები გაზრდ
 ილია. შორეულ 1890-იანებში, ისევე
როგორც 1920-იან წლებში, ძველი ნაგებობები ქალაქის მრავალფეროვ
1   ყველა ეს მიზეზი შინაგან დაბრკ ოლებებს უკავშირდება. თუმცა, არსებობს სხვა მიზეზიც,
თუ რატომ ბერდება განუწყვეტლივ ქალაქის ზოგიერთი რაიო
 ნ ი, და ამ სხვა მიზეზს არაფერი
ესაქმება შინაგან ნაკლებთან. შესაძლოა, შეთანხმების საფუძველზე, იპოთეკარებმა უბანი
შავ სიაშ ი შეიტ
 ანონ, როგორც ეს ბოსტონში, ნორს-ენდის შემთხვევაში მოხდა. სამეზობლოს
გამოფიტვის ეს სტრატეგია ერთდრ
 ოულად ყველაზე გავრც
 ელებულიცაა და ყველაზე დესტ
რუქციულიც. თუმცა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ იმ გარემოებებზე, რომლებიც გავლე
ნას ახდენს ქალაქის სხვადასხვა არეალ
 ების შინაგან ეკონომიკურ პოტენციალ
 ებზე და ქმნის
მრავალფეროვნებასა და მდგრადობას (ავტ. შენ.).
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ნების მნიშვნ ელოვან ინგრედიენტებს წარმოადგენდა. ძველი შენობების
საჭიროება მომავალშიც იდგება, როდესაც ახლად აშენებული ნაგებობე
ბი მოძველდება. ასე იყო უწინ, ასეა დღესაც და ასე იქნება მომავალშიც,
მიუხედავად იმისა, მშენებლობის ფასები მერყევი იქნება თუ სტაბილური,
რადგან ღირებულებადაქვეით
 ებული შენობა ნაკლებ შემოსავალს მო
ითხოვს ვიდრე ის, რომელსაც კაპიტალური ხარჯები ჯერაც არ ამოუღია.
მშენებლობის სტაბილურად მზარდი ფასი მარტივად წარმოაჩ ენს ძველ
შენობათა საჭიროებას. შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ის რაიონ ის ან ქუჩის
მთლიან სურათში ძველ ნაგებობათა უფრო დიდი წილის არსებობას მო
ითხოვს, რადგან მზარდი ფასი მშენებლობის წარმოებისთვის საჭირო ფუ
ლადი წარმატების ზოგად ზღვარსაც ზემოთ სწევს.
რამდენიმე წლის წინ ქალაქის დიზაინ ის კონფერენციაზ ე გავაკეთე
მოხსენება, რომელიც ქალაქში კომერციული მრავალფეროვნების სა
ზოგადოებრივ საჭიროებას შეეხებოდა. მალე ჩემი სიტყვები უკან დამიბ
რუნდა დიზაინ ერებისგან, დამგეგმარებლებისგან და სტუდენტებისგან იმ
სლოგანის სახით, რომელიც მე ნამდვ ილად არ მომიფიქრებია: „ჩვენ უნ
და დავტოვოთ სივრც
 ე კუთხის გასტრონომისთვის!”
თავიდან ვიფიქრე, რომ ეს უბრალო მეტაფორული შენიშვნ ა გახლ
დათ, ნაწილი, რომელიც მთლიან ობას აღნიშნავს. მაგრამ მალევე ფოს
ტით მივიღე საცხოვრებელი პროექტებისა და განახლებული არეალ
 ების
გეგმები და ნახაზები, რომლებშიც, აქა-იქ, დიდ ინტერვალებზე მკაფიოდ
იყო მონიშნული კუთხის გასტრონომებისთვ ის გამოყოფილი ადგილები.
სქემებს თან ახლდ
 ა წერილებიც: „ნახეთ, ყველაფერი, რაც თქვენ აღნიშ
ნეთ,  გავითვალისწინეთ“.
ეს ხრიკი ქალაქის მრავალფეროვნების ვიწრო, პატერნალისტური
კონცეფციაა , რომელიც ალბათ გასული საუკუნის რომელიმე სოფელს უფ
რო მოუხდებოდა, ვიდრე თანამედროვე ქალაქის ცოცხალ რაიო
 ნს. ცალ
კე მდგარი, მცირე ზომის გასტრონომები, როგორც წესი, ქალაქში არაე
ფექტურია.   ისინი ერთფეროვანი და სტაგნაციური არეალ
 ების ტიპური
სიმბოლოებია.
მიუხედავად ამისა, ამ უაზრო კეთილი ზრახვების ავტორებზე   ვერ
ვიტყვით, რომ უბრალოდ თავქარიან ები არიან. ალბათ, ცდილობდნ ენ
საუკეთესო შედეგი მიეღოთ მათთვის დაწესებულ ეკონომიკურ პირობებ
ში. პროექტის რომელიმე ადგილას სუბურბანული ტიპის სავაჭრო ცენტ
რი და ეს კუთხის გასტრონომების უღიმღამო განაწილება მაქსიმუმი იყო,
რისი იმედიც შეიძლებოდა ჰქონოდათ, რამდენადაც ეს სქემები ან მხო
ლოდ დიდი მოცულობის ახალ მშენებლობებს ან ახალმშ ენებლობის და
ძვირადღირებული, წინასწარდაგეგმილი რეაბ ილიტაციის კომბინაციებს
ითვალისწინებდა. ნებისმიერი ტიპის ქმედითი მრავალფეროვნება, მაღა
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ლი ზედნადები ხარჯების გამო, წინასწარ იყო აღმოფხვრ
 ილი (ამ იმედებს
კიდევ უფრო აქარწყლებს პირველად გამოყენებათა არასაკმარისი ნარე
ვები და, შესაბამისად, დღის განმავლობაში მომხმარებელთა აქტივობის
არასაკმარისი განაწილება).  
როდესმე კიდევაც რომ აეშენებინათ2, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ
ცალკე მდგომი გასტრონომები მოხერხებული და სასიამ ოვნო დაწესებუ
ლებები გამხდარიყო. მაღალი ზედნადები ხარჯების გასამკლავებლად
მათ ან ა) სუბსიდიები უნდა მიეღოთ (ვისგან და რატომ?), ან ბ) რუტინიზე
ბულ, მაღალი ბრუნვის მქონე კონვეიე რებად ქცეულიყვნ ენ.
ერთდრ
 ოულად აშენებული ნაგებობების დიდი დაჯგუფებები, თან
დაყოლილად არაეფექტურია ბიზნეს, კულტურული და პოპულაციური
მრავალფეროვნების თავშესაფრად. მეტიც, ისინი კომერციული მრავალ
ფეროვნების ხელშეწყობასაც კი ვერ უზრუნველყოფენ. ამის ნახვა ნიუ-ი
ორკში, სტიუვესანთ-თ
 აუნში შეგვიძლია. 1959 წელს, პროექტის დაწყები
დან ათზე მეტი წლის შემდეგ, 32 მაღაზიიდ
 ან, რომლებიც კომპლ
 ექსის
კომერციულ სივრც
 ეს წარმოადგენდა, შვიდი ან დაცარიელებული იყო, ან
არაეკონომიკური მიზნებით იყენებდნ ენ (საწყობად, ვიტრინაში რეკლამე
ბის განსათავსებლად და ა.შ.). ეს კი კომერციული სივრც
 ის 22%-ის უფუნქ
ციობ ას, ან არასაკმარისი დატვირთვით გამოყენებას ნიშნავდა. ამასობა
ში, მომიჯნავე ქუჩებზე, სადაც სხვადასხვა ასაკისა და სიძველის შენობები
ერთმანეთს ერწყმის, 140-მდე კომერციული სივრც
 ე გახლდ
 ათ განთავსე
ბული. მათგან მხოლოდ 11 იყო დაცარიელებული, თუ არაეკონომიკური
მიზნებით გამოყენებული, რაც მთელის მხოლოდ 7%-ს წარმოადგენდა.
რეალ
 ურად, განსხვავება იმაზე უფრო დიდია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით
ჩანს, რადგან ძველ ქუჩებზე ცარიელი სივრც
 ეები, უმეტესწილად, პატარა
ზომის იყო და თუ გავზომავდით,  7%-ზე ნაკლებს მივიღებდით. ეს გარემო
ება კი, საბინაო პროექტში განთავსებული მაღაზიების შემთხვევაში, განსხ
ვავებული იქნებოდა. ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ქუჩის მხარე ისაა, სადაც  
ასაკით განსხვავებული შენობები ერწყმის ერთმანეთს, მიუხედავად იმისა,
რომ მათი მომხმარებლების უმეტესობა სტიუვესანთ-თ
 აუნის მაცხოვრე
ბელია და იქამდე მისაღწევად ყოველდღე უწევთ ვრცელი და საშიში მა
გისტრალების გადაკვეთა. ეს რეალ
 ობა კარგად გაით
 ავისეს  მაღაზიათ
 ა
ქსელებმა და სუპერმარკეტებმა, რომლებიც ახალ ფილიალ
 ებს შენობების
ასაკის თვალსაზრისით შერეულ გარემოში აშენებენ, იმის მაგივრად, რომ
ახალ პროექტებში არსებული ცარიელი კომერციული სივრც
 ეები შეავსონ.
ქალაქის სხვადასხვა არეალ
 ებში, ერთბაშად შენების ამ ახალ ტენ
დენციას, ბევრად უფრო ეფექტური და პასუხისმგ
 ებლიან ი კომერციუ
2    როგორც კი ქირის ხარჯებთან   დაკავშირებულ ეკონომიკურ ფაქტორებს უსწორებენ
თვალს, დამგეგმარებლები გასტრონომებს უსასრულოდ გადავადებულ, ან არარეალ
 ურ
პროექტებად განიხილავენ ხოლმე (ავტ. შენ.).
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ლი კონკურენციისგან იცავენ. ეს დაცვა კი, რომელიც სხვა არაფერია,
თუ არა კომერციული მონოპოლია, დამგეგმარებელთა წრეებში ძალ
ზე „პროგრესულ“ მიდგომად ითვლ
 ება. ფილადელფიაშ ი სოსაით
 ი-ჰი
ლის განახლების გეგმა, მთლიან ი რაიო
 ნ ის მასშტ
 აბით, ზონირების გზით
შეზღუდავს კონკურენციას პროექტის დეველოპერების კუთვნ ილი სავაჭ
რო ცენტრების სასარგებლოდ. ქალაქის დამგეგმარებლებმა არეალ
 ის
თვის „საკვების გეგმაც“ შეიმ უშავეს, რომელიც კონკრეტულ რესტორნების
ქსელს მთელი რაიო
 ნ ის გამოკვების მონოპოლიურ, ექსკლუზიურ პრივი
ლეგიებს ანიჭებს. სხვისი საკვები დაუშვებელია! ჩიკაგოს ჰაიდ პარკ-კ ენვუ
დის განახლებულ რაიო
 ნში, გეგმის მთავარი დეველოპერის საკუთრებაში
არსებულ სუბურბანული ტიპის სავაჭრო ცენტრს, თითქმის, ყველა სახის
კომერციაზ ე აქვს მონოპოლია. ვაშინგტონში, საუს-ვ ესტის უზარმაზარ, სა
რეკონსტრუქციო რაიო
 ნში საბინაო  დეველოპერი იმდენად შორს წავიდა,
რომ ჩანს, საკუთარ თავთანაც აღარ სურს კონკურენციაშ ი შესვლ
 ა. თავ
დაპირველი გეგმა ითვალისწინებდა ცენტრალური, სუბურბანული ტიპის
სავაჭრო ცენტრისა და მოხერხებული მაღაზიების მოწყობას – კარგად
ნაცნობი, კუთხის   გასტრონომის ხრიკი. სავაჭრო ცენტრის ეკონომისტმა
ივარაუდა, რომ ეს მაღაზიები, მაღალი ხარჯების პირობებში მყოფი მთა
ვარი სავაჭრო ცენტრის ბიზნესს შეამცირებდა. მის დასაცავად პატარა მა
ღაზიები სქემიდან ამოიღ
 ეს. ამგვარად, მივიღეთ პარალელური ქალაქის
რუტინული მონოპოლიური პაკეტი, რომელიც „დაგეგმილი ვაჭრობის“ სა
ხელით საღდება.
მონოპოლიურ დაგეგმარებას მართლაც შეუძლია ასეთი შინაგანად
არაეფექტური და სტაგნაციური, ერთბაშად განხორციელებული დაწესებუ
ლებებისთვის ფინანსური წარმატების მოტანა, თუმცა, რაღაც ჯადოსნური
ხრიკებითაც კი, არ შეუძლია ქალაქის მრავალფეროვნების ეკვივალენტის
შექმნ ა. ასევე არ შეუძლია ნაგებობათა შერეული ასაკისა და შესაბამისად,
განსხვავებული ზედნადები ხარჯების შინაგანი ეფექტურობის ჩანაცვლ
 ება.
ნაგებობათა ასაკი, თუ მას სარგებლიან ობასა და მიმზიდველობას
თან   კავშირში განვიხილავთ, ძალზე რელატიური რამაა. ქალაქის   სი
ცოცხლისუნარიან რაიო
 ნში არაფერია მოძველებული, თუკი მას გამოსა
ყენებლად არჩევანის მქონენი ირჩევენ, ან, ბოლოსდაბოლოს, თუკი მის
ადგილს რაიმ ე ახალი იკავებს. ძველის ეს სარგებლიან ობა სულაც არ მი
ეკუთვნ ება მხოლოდ არქიტექტურული გამორჩეულობისა და შარმის გან
ზომილებებს. ჩიკაგოს ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ში, არც ერთ გარემო პირობების
გან დაზიან ებულ, შეუმჩნ ეველ, შებღალულ, მეტ-ნ აკლებად მოძველებულ
სახლს არ დასჭირვებია სესხის აღება, რადგან ეს ის სამეზობლოა, რო
მელსაც არ ტოვებენ ადგილობრივები, როდესაც არჩევანის ქონის წარმა
ტებას აღწევენ. გრინვიჩ-ვ ილიჯში თითქმის არც ერთი ძველი ნაგებობა არ
დარჩენილა ადგილობრივი საშუალ
 ო კლასის ყურადღების მიღმა, მათ მი
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ერ ქალაქის ცოცხალ ნაწილში ხელსაყრელი პირობების ძებნისას. ისინი
არც ოქროს კვერცხის მაძიებელ რეაბ ილიტატორებს გამორჩენიათ. წარ
მატებულ უბნებში ძველი შენობები თავად იძენს მნიშვნ ელოვნებას.
მეორ
 ე უკიდურესობა მაია მ ი-ბიჩია, სადაც სიახლე ერთადერთ, სუ
ვერენულ წამლადაა მიჩნეული. აქ ათ წელზე დიდი ასაკის სასტუმროებს,
მოძველებულად მიიჩნევენ და გვერდს უვლიან, რადგან სხვები უფრო ახა
ლია. სიახლე, და მისი ზედაპირული ფუფუნება, განსაკუთრებულად მალ
ფუჭებადი საქონელია.
ქალაქის უამრავ ბინადარსა თუ დაწესებულებას სულაც არ სჭირდე
ბა ახალი ნაგებობები. შენობის იმ სართულს, რომელზეც ეს წიგნი იწერება,
იყოფენ ჯანმრ
 თ
 ელობის კლუბის სავარჯიშო დარბაზი, საეკლესიო დეკო
რატორების ფირმა, რადიკალური დემოკრატიული პარტიის რეფორმის
ტული კლუბი, ლიბერალური პარტიის პოლიტიკური კლუბი, მუსიკალური
საზოგადოება, აკორდეონ ისტთა ასოციაც
 ია, ყოფილი იმპორტიორ
 ი, რო
მელიც ფოსტით მატეს3 ყიდის, ქაღალდის გამყიდველი, სტომატოლოგი
ური ლაბორატორია, აკვარელის შემსწავლელი სტუდია და საიუ ველი
რო სახელოსნო. იმ მოქირავნეთა შორის, რომლებიც ჩემი გადმოსვლ
 ის
შემდეგ მოვიდნენ, იყვნ ენ: სმოკინგების გამქირავებელი, პროფკავშირის
ადგილობრივი რგოლი და   ჰაიტ
 ური ცეკვის დასი. ახალ ნაგებობებში
ჩვენნაირ
 ებისთვ ის ადგილი არ არის და ისინი ყველაზე ნაკლებად გვესა
ჭიროება4.  ის კი, რაც ყველაზე მეტად გვჭირდება, და არა მხოლოდ ჩვენ,
ძველი ნაგებობებია ცოცხალ რაიო
 ნ ებში – რაიო
 ნ ებში, რომელთა გამო
ცოცხლებაში, წვლილს ჩვენც შევიტანთ.
ქალაქში ახალი საცხოვრებელი ნაგებობები არ წარმოადგენს წმინ
და წყლის სიკეთეს. მათ თან ახლავს უამრავი ნაკლი. აქ სხვადასხვა უპი
რატესობების ღირებულებას, ან არახელსაყრელი პირობებიდან გამომ
დინარე ხარჯებს, სხვადასხვა ადამიან ები განსხვავებულ მნიშვნ ელობას
ანიჭებენ. მაგალითად, ზოგ ადამიანს, იმ ფასად, რასაც ახალ ბინაში იხ
დის, არსებულზე უფრო დიდი სივრც
 ის მიღება ურჩევნია, ან ნაკლებ ფასად
იგივე ფართის. ზოგიერთს მოსწონს ისეთი კედლები, რომლებიც ხმას არ
ატარებს. ეს უპირატესობა უამრავ ძველ შენობას აქვს, ხოლო ახალ ბინებს
– არა, მიუხედავად იმისა, ოთახზე თვეში 14-დოლარიანი საჯარო საცხოვ
რებელია თუ მაღალი კლასის 95-დოლარიანი5. ზოგიერთს ურჩევნია საკუ
3    სამხრეთ ამერიკული, კოფეინით მდიდარი დასაყენებელი სასმელი (რედ. შენ.).
4    არა, ყველაზე ნაკლებად გვჭირდება პატერნალისტური შეფასება იმის შესახებ, ვართ თუ
არა საკმარისად არაწინააღმდეგობრივნი, რათა მიგვიღონ უტოპიური ოცნების ქალაქის
სუბსიდირებულ კვარტლებში (ავტ. შენ.).
5    ძვირფასო, დარწმუნებული ხარ რომ ეს ქურა ერთ-ერთი იმ 51 მიზეზთაგანია, რატომაც
ჩვენ ვაშინგტონ სკვერ-ვილიჯში ვცხოვრობთ?“ – კითხულობს ცოლი, ნიუ-იორკის ძვირფასი
პროექტის უკმაყოფილო მოქირავნეების მიერ გამოცემულ კომიქსში. – „ხმამაღლა უნდა
მითხრა საყვარელო“, – პასუხობს ქმარი, – „ჩვენმა მეზობელმა ეს-ესაა ტუალეტი ჩარეცხა“
(ავტ. შენ.).
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თარი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების საფასური, ნაწილობრივ,
პირდაპირი შრომით და თავისი ხელმარჯვეობ ით გადაიხ ადოს. ასევე, სა
კუთარი ფულის სანაცვლ
 ოდ, განურჩევლად ყველაფრის გაუმჯობესების
მაგიერ, უჯობს აირჩიოს, რომელი ასპექტის გაუმჯობესება სურს. სპონტანუ
რი თვითრეგენერაციის უნარის მქონე ჯურღმ ულებში, სადაც მაცხოვრებ
ლები თავიანთი ნებით რჩებიან, ადვილად აღმოაჩ ენთ, რამდენ უბრალო
მოსახლეს გაუგია საღებავების, განათებისა და სხვა ინვენტარის შესახებ,
რომელთა დახმარებით ბნელ, დამთრგ
 უნველ სივრც
 ეებს მიმზიდველ და
სასარგებლო ოთახებად გადააქცევენ ხოლმე; ადვილად გაარკვევთ, რამ
დენს გაუგია საძინებლის კონდიციონ ერსა და ფანჯრის ელექტრო-ვენტი
ლატორზე, უსწავლია არამზიდი ტიხრების მოხსნა და ორი მცირე ზომის
ბინის ერთ, მოზრდ
 ილ ბინად გაერთიან ებაც კი. ძველ შენობათა ნარევე
ბი, შედეგად წარმოქმნ ილი საცხოვრებელი ხარჯებისა და გემოვნებების
ნარევებთან ერთად, სასიცოცხლო მნიშვნ ელობას იძენს, როგორც ადგი
ლობრივი პოპულაციის მრავალფეროვნებისა და სტაბილურობის მისაღე
ბად, ისე იქ განლაგებული დაწესებულებების მრავალფეროვნების ხელ
შესაწყობად.
ძველი კვარტლების გონებამახვილური ადაპტაციები ახალ გამოყე
ნებებთან, ერთ-ერთია იმ საოც
 არ და სასიამ ოვნო ადგილებს შორის, რომ
ლებიც დიდ ქალაქში შეგიძლიათ იპოვოთ. თაუნჰაუსუს სასტუმრო ოთახი,
რომელიც ხელოსნის საგამოფენო დარბაზად იქცა; საჯინიბო, რომელიც
სახლად გადააკეთეს; სარდაფი, რომელიც იმიგრანტების კლუბად გადა
იქცა; გარაჟი ან ლუდსახარში, რომელიც თეატრი გახდა; სილამაზის სა
ლონი, რომელიც დუპლექსის ქვედა სართულად გარდაიქმნ ა; საწყობი,
რომელშიც ჩინური საკვების საწარმო განათავსეს; ცეკვის სკოლა, რომე
ლიც სტამბად გადაიქცა; მეწაღის სახელოსნო, რომელიც მოხატულფანჯ
რებიან (ღარიბთა ვიტრაჟი) ეკლესიად იქცა; საყასბო, სადაც რესტორანი
გახსნეს – ეს ის მცირედი ცვლილებებია, რომლებიც ქალაქის სიცოცხლი
სუნარიან რაიო
 ნებში მუდმივად ხდება და ადამიანთა მოთხოვნებს პასუ
ხობს.
გადახედეთ ერთ-ერთი აუთვისებელი სივრც
 ის ისტორიას, რომლის
რეაბ ილიტაციაც „არტ ინ ლუისვილ ასოსიეიშნ“ - ის ინიციატ
 ივით განხორ
ციელდა და თეატრი, მუსიკალური სივრც
 ე, სახელოვნებო გალერეა, ბიბ
ლიოთ
 ეკა, ბარი და რესტორანი განთავსდა. თავდაპირველად, აქ მოდუ
რი ათლეტთა კლუბი იყო, შემდეგ სკოლა, შემდეგ რძის პროდუქტების
კომპანიის თავლა, შემდეგ საცხენოსნო სკოლა, ცეკვის სკოლა, კიდევ
ერთი ათლეტთა კლუბი, სახელოვნებო სტუდია, კვლავ სკოლა, სამჭედ
ლო, ფაბრიკა, საწყობი, ახლა კი – წარმატებული სახელოვნებო ცენტრი.
ვის შეეძლო ევარაუდა, ან უზრუნველ ეყო იმედებისა და სქემების ამგვა
რი თანმიმდევრობით განვითარება? მხოლოდ წარმოსახვას მოკლებული
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ადამიან ი იფიქრებდა, რომ ამგვარ რამეს შეძლებდა; მხოლოდ ქედმა
ღალი მოინდომებდა ამის შეძლებას. ძველ ნაგებობათა ამ გამუდმებულ
ტრანსფორმაციებს,   მხოლოდ პედანტური აზრით შეიძლება ეწოდოს „
დროებითი ჩანაცვლ
 ებები“ (makeshifts).
სამწუხარო ისაა, როცა ხედავ, როგორ ცხადდება კანონგარეშედ ქა
ლაქის მრავალფეროვნება. ბრონქსში უზარმაზარი, საშუალ
 ოშემოსავლი
ანთათვის განკუთვნ ილი პარკ-ჩ ესტერის პროექტში, სტანდარტიზებულ,
რუტინულ კომერციას (თავისი დაცარიელებული ფასადებით) არაავტორი
ზებული კონკურენციისგან და ზრდისგან იცავენ, მაგრამ იქვე, პროექტის
კუთხის მიღმა, ადგილობრივებისათვის მართლაც საჭირო და მათზე მო
მუშავე რამეებსაც შეამჩნ ევთ: სწრაფი სესხი, მუსიკალური ინსტრუმენტები,
კამერების შეკეთება, ჩინური რესტორანი, მეორ
 ადი ტანსაცმელი. კიდევ
რამდენი საჭიროება რჩება დაუკმაყოფილებელი? საკითხი იმის შესახებ
თუ რა არის საჭირო, აკადემიური მაშინ ხდება, როდესაც სხვადასხვა ასა
კის მქონე შენობათა ნარევებს ერთბაშად აშენებული ნაგებობების ეკონო
მიკური სიმყიფით ანაცვლ
 ებენ, თავისი შინაგანი არაეფექტურობით და,
აქედან გამომდინარე, „პროტექციონიზმის“ საჭიროებით.
ქალაქებს სჭირდება ძველ ნაგებობათა ნარევები, რათა, როგორც
პირველადი, ასევე  მეორ
 ადი მრავალფეროვნების კომბინაციები მიიღ
 ოს.
კერძოდ, მათ ესაჭიროებათ ძველი შენობები, ახალი პირველადი მრა
ვალფეროვნების ინკუბაციისთვის.
თუკი ეს ინკუბაცია წარმატებული გამოდგა, შენობათა შემოსავალი,
როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, გაიზრდ
 ება. გრეიდ
 ი კლეი მოგვითხრობს,
როგორ შეიმჩნ ევა ეს, მაგალითად, ლუისვილის ფეხსაცმლ
 ის  ბაზრობაზე:
„რენტა ძალზე დაბალი იყო, როცა ბაზრობამ მყიდველთა ყურადღება მი
იპყრო“, – ამბობს ის, – „დაახლოებით 70 კვადრატული მეტრიან ი მაღაზიის
ქირაობ ა თვეში 25-დან 50 დოლარამდე ღირდა. დღეის მდგომარეობ ით,
ფასმა უკვე 75 დოლარამდე   აიწია“. უამრავი დაწესებულება, რომელიც
შემდგ
 ომში მნიშვნ ელოვან ეკონომიკურ შედეგებს აღწევს, თავიდან მცირე
ბიუჯეტით იწყებს და დროთა განმავლობაში, რეაბ ილიტაციის, ან სულაც,
ახალი მშენებლობის ხარჯებსაც უმკლავდება. თუმცა, ეს პროცესი შეუძლე
ბელი იქნებოდა ხელსაყრელ დროსა და ადგილას, დასაწყისისთვის აუცი
ლებელი, დაბალშემოსავლიან ი სივრც
 ის არსებობის გარეშე.
არეალ
 ები, სადაც პირველადი მრავალფეროვნების უკეთესი ნარე
ვები უნდა წახალისდეს, დიდწილად ძველ ნაგებობებზე იქნება დამოკი
დებული, განსაკუთრებით, მრავალფეროვნების კატალიზაციისთვის წი
ნასწარ გამიზნული ნაბიჯების დასაწყისში. მაგალითად, თუ ნიუ- იორკში
ბრუკლინი ოდესმე შეძლებს მრავალფეროვნების, მიმზიდველობის და
სიცოცხლისუნარიან ობის მისთვის საჭირო რაოდ
 ენობის შეძენას, აუცი
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ლებლად დასჭირდება საცხოვრებელი და სამუშაო გამოყენებების ნარე
ვებით მაქსიმალური ეკონომიკური უპირატესობის მოპოვება. ეფექტური
და კონცენტრირებული პროპორციებით წარმოდგენილი ამ პირველადი
კომბინაციების გარეშე, ძნელია განვს აზღვრ
 ოთ ბრუკლინისთვის მეორ
 ა
დი მრავალფეროვნების წარმოების დაწყების რაიმ ე პოტენციალ
 ი.
ბრუკლინი სუბურბიას ვერ გაუწევს კონკურენციას იმ მსხვილ და წარ
მატებულ მწარმოებელთა მოზიდვაში, რომლებიც ახალ ლოკაციებს ეძე
ბენ. ყოველ შემთხვევაში, დღეს ვერა, და უდავოდ ვერ მოახ ერხებს ამას,
სუბურბიის, მისსავე მოედანზე დამარცხების მცდელობით. ბრუკლინს
საკმაოდ განსხვავებული უპირატესობები აქვს. თუკი ბრუკლინმა მაქსიმა
ლურად უნდა ისარგებლოს სამუშაო და საცხოვრებელი გამოყენებების
პირველადი ნარევებით, მაშინ იგი, ძირითადად, სამუშაო დაწესებულებე
ბის ინკუბაციას უნდა დაეყრდ
 ნ ოს და იქამდე შეინ არჩუნოს, სანამ ამის შე
საძლებლობა ექნება. ამასთან ერთად, საჭირო იქნება დაწესებულებების
კომბინირება ადგილობრივ მაცხოვრებელთა საკმარისად მაღალ კონ
ცენტრაციასთან. ადგილობრივების იქ ყოფნით, მაქსიმალური შედეგის
მისაღებად კი, აუცილებელი იქნება მცირე ზომის კვარტლების არსებობა.
რაც უფრო ეფექტურად ისარგებლებს ადგილობრივების იქ ყოფნით, მით
უფრო მყარად შეინ არჩუნებს სამუშაო გამოყენებებს.
თუმცა, ამ სამუშაო გამოყენებების ინკუბაციის ათვის, ბრუკლინს სა
სიცოცხლოდ ესაჭიროება ძველი ნაგებობები. ესაჭიროება სწორედ იმ
ფუნქციისთვის, რომელსაც ისინი იქ   ასრულებენ, რამდენადაც ბრუკლი
ნი საკმაოდ კარგი ინკუბატორია. ყოველწლიურად ბრუკლინს უფრო მე
ტი საწარმოო დაწესებულება ტოვებს, ვიდრე შემოდის. მიუხედავად ამისა,
ფაბრიკების რაოდ
 ენობა აქ სტაბილურად იზრდ
 ება. ბრუკლინის პრატის
ინსტიტუტის სამი სტუდენტის მიერ მომზადებული ნაშრომი ამ პარადოქსს
კარგად ხსნის: მთელი საიდ
 უმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ბრუკლინი
ინდუსტრიის ინკუბატორია. აქ მცირე ბიზნესებს წამდაუწუმ აარსებენ. რამ
დენიმე მექანიკოსი ,ალბათ, დაიღლება სხვაზე მუშაობ ით და რომელიმე
გარაჟში თავის ბიზნესს გახსნის. ბიზნესი წარმატებას მიაღწევს და გაიზ
რდება; მალე იმდენად გაიზრდება, რომ გარაჟში აღარ დაეტევა და სხვა
სივრც
 ეს იქირავებს; შემდეგ შენობას იყიდის; როდესაც ამ ეტაპსაც გასც
დება და ახალი ნაგებობის აშენების საჭიროება დაუდგება, დიდი შანსია,
რომ ქუინსში, ნასაუში, ან თუნდაც, ნიუ ჯერსიში გადაინ აცვლ
 ოს. თუმცა,ა
მასობაში, ოცი, ორმოცდაათ
 ი, ან ასი, მისი მსგავსი, ახალი ბიზნესი გამოჩ
ნდება.
რატომ გადადიან, როდესაც ახალი ნაგებობის აშენების საჭიროება
დგება? პირველ რიგში იმიტომ, რომ ბრუკლინი ახალი ბიზნესისთვის აუცი
ლებელი პირობების – ძველი შენობების, სხვა მნიშვნ ელოვანი უნარები
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სა და მომწოდებლების ფართო სპექტრთ
 ან უშუალ
 ო სიახლოვის გარდა,
ბევრს არაფერს ფლობს. მეორ
 ე რიგში კი, ამის მიზეზი ისაა, რომ, მცირე, ან
ნულოვანი ძალისხმევაა დახარჯული სამუშაო გამოყენებების განვითარე
ბის დაგეგმვ აში. მაგალითად, უამრავი ფული იხარჯება მაგისტრალებზე,
რომლებიც ქალაქში შემომავალი და იქიდან გამავალი კერძო ავტომობი
ლებითაა გადაჭედილი, მაშინ, როცა გათვლ
 ებისა თუ ფინანსების სრული
ად მიზერული ნაწილი მიდის ქალაქის ძველი ნაგებობებით, დოკებითა და
რკინიგზით მოსარგებლე მეწარმეებისათვის აუცილებელ, ტვირთმზ იდთა
ჩქაროსნულ გზებზე6.
ბრუკლინს, ჩვენი ქალაქის სხვა დეგრადირებადი არეალ
 ების მსგავ
სად, იმაზე მეტი ძველი ნაგებობა აქვს,  ვიდრე სჭირდება. სხვაგვარად რომ
ვთქვათ, მის სამეზობლოებში, დროთა განმავლობაში, ახალ შენობათა
დამატება არ ხორციელდებოდა. თუმცა, თუკი ბრუკლინი ოდესმე დაეყრ
დნობა მის შიდა უპირატესობებსა და აქტივებს, რაც ქალაქის წარმატებუ
ლი მშენებლობის ერთადერთი გზაა, პროცესისთვის აუცილებელი იქნება
სწორად განაწილებულ ამ შენობათა უდიდესი ნაწილი. გაუმჯობესება ად
გილზე არარსებულ იმ გარემოებათა დამკვიდრებით უნდა დაიწყოს, რომ
ლებიც მრავალფეროვნების წარმოებას უზრუნველყოფს, და არა ძველ
ნაგებობათა ერთბაშად განადგურებით.
ჩვენ გარშემო, პროექტების მშენებლობის ტენდენციის წინა პერი
ოდში, ერთბაშად აშენებულ სამეზობლოთა რღვევის უამრავი მაგალითი
შეგვიძლია მოვიძიოთ. ხშირად ასეთი სამეზობლოები მაღალი კლასის
არეალ
 ის, ან მყარი საშუალ
 ო კლასის საცხოვრებლის სტატუსით იწყებდ
ნენ არსებობას. ყველა ქალაქს მრავლად აქვს მსგავსი ფიზიკურად ჰომო
გენური სამეზობლო.
როგორც წესი, მრავალფეროვნების წარმოების საქმეში ზუსტად ასე
თი სამეზობლოები ხვდება დიდ დაბრკ ოლებებს. ამ სტაგნაციას ა თუ დაუძ
ლურებას, მათ ყველაზე თვალსაჩინო წარუმატებლობას, მთლიან ად ვერ
დავაბრალებთ ერთბაშად წარმოქმნ ას. თუმცა, ეს გარემოება თავისუფ
ლად შეგვიძლია მივიჩნიოთ სამეზობლოების დაბრკ ოლების ერთ-ერთ
6   მიწის ფასი, რომელიც, როგორც წესი, ქალაქში ბიზნესის გაფართოების მიზნით მშენებ
ლობის შემაკავებლად ითვლ
 ება, მუდმივად იკლებს, სამშენებლო და თითქმის ყველა სხვა
ხარჯებთან შეფარდებით. მაგალითად, „Time inc.“-მა თავისი შენობის აშენება, კუნძულის
იაფი კიდის ნაცვლ
 ად, მანჰეტენის ცენტრთ
 ან ახლოს გადაწყვიტა. ამგვარი გადაწყვეტილე
ბის მიზეზებს შორის იყო ის ფაქტი, რომ არახელსაყრელი მდებარეობ იდან, მხოლოდ მისი
თანამშრ
 ომლების ბიზნესვიზიტებისთვის განკუთვნ ილი ტაქსის საფასური, ყოველწლიურად
უფრო მეტი იქნებოდა, ვიდრე მიწის მიმდინარე ხარჯებს შორის სხვაობ ა! სტივენ გ. ტომპ
სონმა, Architectural Forum -იდან, გააკ ეთა (გამოუქვეყნებელი) აღმოჩენა იმის შესახებ, რომ
რეკონსტრუქციისთვის განკუთვნილი სუბსიდიები, ხშირად, ქალაქის მიწის ფასს შენობისთვის
საჭირო ხალიჩის საფასურზე უფრო დაბლა წევს. ხალიჩის საფასურზე მაღალი მიწის ფასი
რომ გაამართლო, ქალაქი უნდა იყოს ქალაქი და არა მანქანა, ან უდაბნო (ავტ. შენ.).
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მიზეზად და სამწუხაროდ, მისი სავალალო შედეგები შენობების დაძველე
ბის შემდეგაც დიდ ხანს იჩენს თავს.
როდესაც ასეთი არეალ
 ი ახალია, ის ვერ ქმნის ქალაქის მრავალ
ფეროვნებისათვის საჭირო ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. სიჩლუნგის
პრაქტიკული სასჯელები, ამ და სხვა მიზეზთა გამო, სამეზობლოებს ადრე
ვე ასვამს დაღს. ისინი იქცევიან ადგილებად, რომლებიც უნდა მიატ
 ოვო.
იმ დროისთვის, როდესაც  ნაგებობები დაძველდება, ქალაქისთვის ერთა
დერთი სასარგებლო ატრიბუტი მათი დაბალი ღირებულებაა, რაც, თავის
თავად, არასაკმარისია.
როგორც წესი, ერთბაშად აშენებული სამეზობლოები, წლების გან
მავლობაში ფიზიკურად ნაკლებად იცვლ
 ებიან. მცირედი ცვლილება კი,
ძირითადად, თანდათანობით რღვევის ან აქა-იქ, შემთხვევითი, უსულო
ახალი გამოყენების სახით ვლინდება ხოლმე. ხალხი უმზერს ამ მცირე,
შემთხვევით ცვლილებებს და რადიკალური გარდაქმნ ის ცხად საბუთად
ან სულაც, მიზეზად ასახელებს. ებრძ ოლე სარეველას! ადგილობრივები
სამეზობლოს გარდაქმნ ას უარყოფითად აფასებენ, თუმცა, ფაქტია, ფიზი
კურად ის ოდნავ თუ შეიცვალა. ის, რაც შეიცვალა, მის მიმართ ხალხის
დამოკიდებულება უფროა. სამეზობლოს თვითგანახლების, გამოცოცხ
ლების, თვითშეკეთების, არჩევანის მქონე ახალ თაობ ათა მოზიდვისათ
ვის საჭირო უნარები არ აღმოაჩნდ
 ა. იგი მკვდარია. სინამდვ ილეში, ის და
ბადებიდან მკვდარი იყო, თუმცა იქამდე ვერავინ შეამჩნ ია, სანამ გვამი არ
გაიხრწ ნა.
ბოლოს, შეკეთებისა და სარეველაზე ნადირობისკენ წარუმატებელი
მოწოდებების  შემდეგ, მოდის გადაწყვეტილება: ყველაფერი უნდა დაინ
გრეს და ახალი ციკლი დაიწყოს. ალბათ, ზოგიერთი ძველი ნაგებობა გა
დარჩება, თუკი მათი „განახლებისა“ და ახალ შენობათა ეკონომიკურ ეკ
ვივალენტად ქცევის პერსპექტივა იარსებებს... იბადება ახალი გვამი. იგი
ჯერ არ გახრწ ნილა, თუმცაღა მკვდარია, უძლურია აწარმოოს მუდმივი
ცვლილებები და ადაპტაციები, რომლებიც სიცოცხლის პროცესს ქმნის.
არ მესმის, რატომ უნდა გავიმეორ
 ოთ წარუმატებლობისთვის წინას
წარ განწირული ციკლი. თუკი ამ არეალს გამოვიკვლ
 ევთ და დავადგენთ,
მრავალფეროვნების წარმოებისთვის აუცილებელ დანარჩენ სამ წინაპი
რობათაგან, რომელი არ არის წარმოდგენილი მასში, შემდეგ კი შევეცდე
ბით მათ მაქსიმალურად შემოტანას, აღმოჩნდ
 ება რომ ძველ ნაგებობათა
ნაწილი უნდა დაინგრეს: უნდა დავამატოთ ახალი ქუჩები, ავამაღლოთ
მოსახლეობ ის კონცენტრაცია, ვიპოვოთ ახალი ადგილი, როგორც კერძო
ისე საჯარო პირველადი გამოყენებებისთვის. თუმცა ძველი ნაგებობების
საკმაო ნაწილი უნდა დარჩეს. ამით ისინი გახდებიან უფრო მეტი, ვიდრე
წარსული დეგრადაციის ნაშთები; ისინი, რაიო
 ნ ისთვის ასე საჭირო და ღი
რებული, საშუალო, დაბალი და თუნდაც ნულოვანი შემოსავლის მქონე
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მრავალფეროვნების თავშესაფრებად იქცევიან. ქალაქში ახალ ნაგებო
ბათა ეკონომიკური ღირებულება ჩანაცვლ
 ებადია. მისი ჩანაცვლ
 ება მშე
ნებლობაზე მეტი ფულის ხარჯვით შეიძლება. ძველ ნაგებობათა ეკონომი
კური ღირებულების ჩანაცვლ
 ება კი შეუძლებელია, რადგანაც ის დროის
შექმნ ილია. მრავალფეროვნების ეს ეკონომიკური რეკვიზიტი ისეთი რა
მაა, რასაც ქალაქის ცოცხალი სამეზობლოები მხოლოდ მემკვიდრეობ ით
იღებენ და შემდეგ, წლების განმავლობაში უფრთ
 ხილდებიან.  
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კონცენტრაციის საჭიროება
წინაპირობა 4: რაიონში საკმარისად მაღალი უნდა იყოს იქ, ნებისმიერი

მიზნით, მისული ადამიანების კონცენტრაცია, რა თქმა უნდა იმათი ჩათვ
ლით, ვისთვისაც ის საცხოვრებელი ადგილია.
საუკუნეების მანძილზე, ალბათ ყველას, ვისაც საერთოდ უფიქრია
ქალაქზე, შეუმჩნევია, რომ არსებობს რაღაც სახის კავშირი ხალხის კონ
ცენტრაციას ა და იმ განსაკუთრებულობებს  შორის, რომლებსაც ეს ხალხი
ასაზრდ
 ოებს. მაგალითად, სამუელ ჯონსონი ამ ურთიერთობის შესახებ,
ჯერ კიდევ 1785 წელს შენიშნავს: „ერთმანეთისგან გაფანტული ადამიან ე
ბი“, – მიმართავს იგი ბოსველს, – „ახდენენ ცვლილებას, თუმცა ეს ცუდი
ცვლილებაა, ბევრი სხვა რამ აკლია… კონცენტრირებულობაა, რაც მო
ხერხებულობას აწარმოებს“.
დამკვირვებლები მუდმივად პოულობენ ამ ურთიერთმიმართებას
ახალ დროსა და ადგილებში. ამგვარად, 1959 წელს, ჯონ. ჰ. დენტონი,
არიზონას უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი, ამერიკუ
ლი სუბურბიის და ბრიტანული „ახალი ქალაქების“ კვლევისას იმ დასკვ
ნამდე მივიდა, რომ საკუთარი კულტურული უპირატესობების დასაცავად,
ასეთ ადგილებს ქალაქთან პირდაპირი კავშირი სჭირდება. „მან თავისი
მიგნებები“, – გვატყობინებდა New York Times-ი, – „დააფუძნა კულტურული
შესაძლებლობების მხარდასაჭერად მოსახლეობ ის არასაკმარის სიმჭიდ
როვეზე. მისტერ დენტონის განცხადებით, დეცენტრალიზაციამ პოპულა
ციის ისეთი დაბალი სიმჭიდროვე შექმნ ა, რომ ერთადერთი ეკონომიკური
მოთხოვნა, რომელიც შეიძლებოდა სუბურბანულ გარემოში არსებულიყო,
უმრავლესობის მოთხოვნა აღმოჩნდ
 ა. არსებული კულტურული სიკეთეები
და აქტივობები მხოლოდ მათ ინტერესებს შეესაბამებოდა“.
ჯონსონიც და პროფესორი დენტონიც ხალხის დიდი რაოდ
 ენობის
ეკონომიკურ ეფექტებზე საუბრობდნ ენ, მაგრამ არა ისეთ დიდ რაოდ
 ე
ნობაზე, რომელიც თხლად განფენილი მოსახლეობ ის განუსაზღვრ
 ელად
შეკრებით მიიღ
 ება. ისინი ცდილობდნ ენ ეჩვენებინათ, რამდენად დიდი
მნიშვნ ელობა აქვს მოსახლეობის მაღალ და დაბალ კონცენტრაციას; ერ
თმანეთს ადარებდნ ენ ეფექტებს იმისა, რასაც ჩვენ მაღალ და დაბალ სიმ
ჭიდროვეს ვუწოდებთ.
კონცენტრაციის, ან მაღალი სიმჭიდროვის ურთიერთმიმართება
ხელსაყრელობასთან და მრავალფეროვნების სხვადასხვა ფორმებთან,
ჩვეულებრივ, მშვენივრადაა გაგებული ქალაქების ცენტრების შემთხვევა
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ში. ყველამ კარგად იცის, რომ უამრავი ადამიან ი იყრის თავს ცენტრებში.,
ასე რომ არ იყოს, ვერც ეს ცენტრები შეიძ ენდა რაიმ ე მნიშვნელობას, და
ცხადია, ვერც მრავალფეროვნებას შექმნ იდა.
მაგრამ ეს ურთიერთმიმართება კონცენტრაციას ა და მრავალფე
როვნებას შორის უგულებელყოფილია, როდესაც საქმე ეხება ქალაქის
რაიო
 ნ ებს, სადაც საცხოვრებელი ფუნქცია ჭარბობს. არადა, საცხოვრებე
ლი ბინები, ქალაქის უმეტესი რაიო
 ნ ების დიდ ნაწილს მოიც
 ავს. ის ხალხი,
ვინც ასეთ რაიო
 ნ ებში ცხოვრობს, იმ ადამიან ების დიდ ნაწილს შეადგენს,
ვინც ადგილზე არსებული ქუჩებით, პარკებითა და დაწესებულებებით სარ
გებლობს. ადგილობრივად მცხოვრები ხალხის კონცენტრაციის გარეშე,
ხელსაყრელობა და მრავალფეროვნება არ იარსებებს იქ, სადაც ადამია
ნები ცხოვრობენ და სადაც მათ ეს სჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, რაიო
 ნ ის საცხოვრებელი გამოყენება (ისევე, როგორც
მიწათსარგებლობის სხვა ფორმები) მოითხოვს სხვა, პირველად გამოყე
ნებათა დახმარებას, რათა დროის მონაკვეთებში, ადამიან ები ქუჩებში
კარგად განაწილდნ ენ იმ ეკონომიკური მიზეზების გამო, რომელზეც მერვე
თავში ვისაუბრეთ. ეს სხვა გამოყენებები (სამუშაო, გართობა თუ ნებისმი
ერი სხვა რამ) ინტენსიურად უნდა სარგებლობდეს ქალაქის მიწით, რათა
ეფექტურად შეუწყოს ხელი კონცენტრაციას. თუ მხოლოდ ფიზიკურ სივრ
ცეს ითვისებს და ადამიან ების მოზიდვას ვერ ახერხებს, მაშინ სიცოცხლი
სუნარიან ობასა და მრავალფეროვნებას ცოტას, ან სულაც ვერაფერს შე
მატებს. ვფიქრობ, ამ მოსაზრების მტკიცება აუცილებელი აღარ არის.
თუმცა ეს თვალსაზრისი საცხოვრებელ ბინებთან მიმართებითაც
მნიშვნ ელოვანია. ქალაქის ბინებიც ინტენსიურად უნდა სარგებლობდეს
მიწით, იმ მიზეზთა გამო, რომლებიც მიწის ფასზე უფრო მნიშვნ ელოვანია.
მეორ
 ე მხრივ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეიძლება ან საჭიროა ყველა ადა
მიან ის ლიფტიან აპარტამენტებში, ან ნებისმიერ სხვა, ერთი ან ორი ტიპის
საცხოვრებელში შესახლება. ამგვარი მიდგომა სხვა მხრიდან კლავს მრა
ვალფეროვნებას.
რაიო
 ნ ების უმეტესობისთვის და მათი სამომავლო განვითარებისთ
ვის იმდენად მნიშვნ ელოვანია საცხოვრებელი ბინების სიმჭიდროვე და
იმდენად ნაკლები ყურადღება ეთმობა მას, როგორც სიცოცხლისუნარი
ანობის ფაქტორს, რომ ამ თავს ქალაქის კონცენტრაციის ამ ასპექტს და
ვუთმობ.
საცხოვრებლის მაღალ სიმჭიდროვეს დოგმატურ დაგეგმარებასა
და საბინაო  თეორ
 იაშ ი ცუდი სახელი აქვს. მას ყველა სახის სირთულისა
და მარცხის წინაპირობად მიიჩნევენ.
მაგრამ, ჩვენს ქალაქებში, ეს ნავარაუდევი კორელაცია პრობლე
მებსა და მაღალ სიმჭიდროვეებს, ან მაღალ სიმჭიდროვეებსა და ჯურღმ უ
ლებს შორის, უბრალოდ არასწორია და ამას ნებისმიერი რეალ
 ურ ქალაქ
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ზე დამკვირვებელი ადვილად შეამჩნ ევს. აი, რამდენიმე ილუსტრაციაც:
სან-ფ
 რანცისკოში საცხოვრებლის ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვისა
და საცხოვრებლად გამოყოფილი მიწის ყველაზე მაღალი განაშენიან ების
მქონე რაიო
 ნ ი ნორს-ბ იჩ-ტ
 ელეგრაფ-ჰ ილია. ამ პოპულარულმა რაიო
 ნმა,
დეპრესიის ა და მეორ
 ე მსოფლიო ომის შემდგ
 ომ წლებში, თანმიმდევრუ
ლად და სტაბილურად მოახ ერხა გაჯანსაღება. მეორ
 ე მხრივ, სან-ფ
 რან
ცისკოს ჯურღმ ულების მთავარი პრობლემა, რაიო
 ნ ი, სახელად უესტერნ-
-ედიშენია. ადგილი, რომელიც სტაბილურად დეგრადაციას განიცდიდა
და დღესდღეობ ით ინტენსიურ წმენდას ექვემდებარება. უესტერნ- ედიშენს
(რომელიც ერთ დროს, როცა ახალი იყო, კარგ მისამართად ითვლ
 ებო
და) ნორს-ბ იჩ-ტ
 ელეგრაფ-ჰ ილზე საგრძ ნ ობლად დაბალი, ჯერ კიდევ პო
პულარულ რაშან-ჰ ილსა და ნობ-ჰ ილზე კი შედარებით დაბალი, საცხოვ
რებლის სიმჭიდროვე ახასიათ
 ებს.
ფილადელფიაშ ი რიტენჰაუს სკვერი ერთადერთი რაიო
 ნ ია, რო
მელიც სპონტანურად უმჯობესდება და საზღვრ
 ებს იფართოებს. ამავე
დროს, იგი ქალაქის ერთადერთი შიდა არეალ
 ია, რომელიც არც განახ
ლების, არც წმენდის გეგმებში არ განიხილება. აქ მთელს ფილადელფი
აში საცხოვრებლის ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვეა. ჩრდილოეთ ფილა
დელფიის ჯურღმ ულები ნათლად გამოხატავს ქალაქის ყველაზე მძიმე
სოციალ
 ურ პრობლემებს. მათი საცხოვრებლის სიმჭიდროვე, რიტენჰაუს
სკვერზე დაახლოებით ორჯერ ნაკლებია. ფილადელფიაშ ი ხრწნისა და
სოციალ
 ური უწესრიგობის სხვა ვრცელ ტერიტორიებსაც დაახლოებით
იგივე საცხოვრებლის სიმჭიდროვე ახასიათ
 ებს.
ნიუ-იორკში, ბრუკლინის ყველაზე პოპულარულ და განვითარე
ბად სამეზობლოდ  ბრუკლინ-ჰ ეითსი ითვლ
 ება. აქაც, მთელს ბრუკლინში
საცხოვრებლის ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვე ფიქსირდება. ბრუკლინის
ვრცელ, უსიცოცხლო და დეგრადირებად არეალ
 ებს, ბრუკლინ-ჰ ეითსზე
ორჯერ დაბალი ან უფრო მცირე სიმჭიდროვე აქვს.
მანჰეტენზე, შუა ისთ-ს აიდ
 ისა და გრინვიჩ-ვ ილიჯის ყველაზე მოდურ
ნაწილებს, დაახლოებით, ისეთივე მაღალი საცხოვრებლის სიმჭიდროვე
ახასიათ
 ებს, როგორიც ბრუკლინ-ჰ ეითსის გულს. თუმცა აქ საინტერესო
განსხვავებაც შეიმჩნ ევა. მანჰეტენზე ყველაზე პოპულარული ტერიტორიე
ბი, რომელთაც მრავალფეროვნებისა და სიცოცხლისუნარიან ობის მაღა
ლი მაჩვენებლები ახასიათ
 ებს, გარს ერტყმის ამ მოდურ  ნაწილებს. ასეთ
პოპულარულ, მოსაზღვრ
 ე არეალ
 ებში საცხოვრებლის სიმჭიდროვე კი
დევ უფრო მაღალია. ბრუკლინ-ჰ ეითსზე კი პირიქით, მოდური ნაწილები
გარშემორტყმულია  სამეზობლოებით, სადაც საცხოვრებლის სიმჭიდრო
ვე იკლებს, რასაც სიცოცხლისუნარიან ობისა და პოპულარობის კლებაც
მოჰყვ ება.
ბოსტონში, როგორც წიგნის შესავალ ნაწილში აღვნ იშნეთ, ნორს-ენ
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დმა მოახ ერხა გაჯანსაღება და ახლა ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანმ
რთელი არეალ
 ია. აქაც, მთელს ბოსტონში ყველაზე მაღალი საცხოვრებ
ლის სიმჭიდროვეა. როქსბერის რაიო
 ნს, რომელიც წლებია კრიზისშია,
ნორს-ენდთ
 ან შედარებით, დაახლოებით 9-ჯერ დაბალი საცხოვრებლის
სიმჭიდროვე აქვს.1
დაგეგმარების ლიტერატურაში ნახსენები ხალხით გადავსებული
ჯურღმ ულები,   სინამდვ ილეში ნაყოფიერი არეალ
 ებია საცხოვრებლის
მაღალი სიმჭიდროვით. რეალ
 ური ამერიკის გადავსებული ჯურღმ ულები
კი, ნელ-ნ ელა და უფრო მეტად ემსგავსება ნაცრისფერ სივრცეებს საცხოვ
რებლის დაბალი სიმჭიდროვით. ოკლენდშ ი, კალიფორნიაშ ი, ყველაზე
ღრმად პრობლემური არეალ
 ი, განცალკევებულ, ერთი და ოროჯახიან ი
სახლებით დაკომპლ
 ექტებულ, ორასამდე კვარტალს წარმოადგენს, რომ
ლის სიმჭიდროვესაც ძნელად თუ გავიყვანთ ქალაქურის კატეგორიაშ ი.
1 ქვემოთ მოცემულია განხილული არეალ
 ების სიმჭიდროვეები ციფრებში. ციფრები ასა
ხავს ბინების რაოდ
 ენობას საცხოვრებლად გამოყოფილი მიწის 1 აკრზ ე [დაახლოებით 4000
კვადრატული მეტრი]. როდესაც ორი ციფრია მოცემული, იგულისხმება გრადაცია, რომელ
შიც ადგილისთვის დამახასიათ
 ებელი საშუალ
 ო მაჩვენებელი თავსდება (ეს არის მეთოდი,
რომლითაც ასეთი მონაცემების სისტემატიზაცია ან რუკაზე დატანა ხდება). სან-ფ
 რანცისკო
ში: ნორს-ბ იჩ-ტ
 ელეგრაფ-ჰ ილი – 800-140, დაახლოებით იგივე, რაც რაშან-ჰ ილი და ნობ-ჰ ი
ლი, მაგრამ ნორს-ბ იჩ-ტ
 ელეგრაფ-ჰ ილში ნაგებობები, თითქმის, მთლიან ად ფარავს საცხოვ
რებლად გამოყოფილ მიწას; უესტერნ- ედიშენი – 55-60. ფილადელფიაშ ი: რიტენჰაუს სკვერი
– 800-100; ჩრდილოეთ ფილადელფიის ჯურღმ ულები – დაახლოებით 40; მწკრივული სახლე
ბის მქონე პრობლემური უბნები – ჩვეულებრივ 30-45. ბრუკლინში: ბრუკლინ-ჰ ეითსი – 125-174
ცენტრშ ი და 75-124 სხვა ნაწილებში; გამონაკლის შემთხვევებში – 45-74 და უფრო ნაკლები.
ბრუკლინის პრობლემური არეალ
 ები, მაგალითად, ბედფორდ- ს ტიუვესანტი – მისი დაახლო
ებით ნახევარი – 75-124, და მეორ
 ე ნახევარი – 45-74; რედ-ჰ უკი – უმეტესად 45-74; ბრუკლინის
ზოგიერთი დეგრადირებადი არეალ
 ი – 15-24. მანჰეტენზე: შუა ისთ-ს აიდ
 ის ყველაზე მოდური
ნაწილი – 125-174, იორკვილისკენ კიდევ უფრო მაღლა იწევს – 175-254-მდე; გრინვიჩ-ვ ილი
ჯი, ყველაზე მოდური ნაწილი – 124-174, დანარჩენ ადგილებში – 175-254-მდე ადის. იქვე, სტა
ბილურ, ძველ და გაჯანსაღებულ იტალიურ უბანში კი – 255-ს სცდება. ბოსტონში: ნორს-ენდი
– 275; როქსბერი – 21-40.
          ბოსტონისა და ნიუ-იორკის შემთხვევაში, ეს ციფრები გეგმარებითი საბჭოს კვლევები
დან და სისტემატიზაციიდ
 ანაა აღებული. სან-ფ
 რანცისკოსა და ფილადელფიის მონაცემები
კი, დამგეგმარებელთა გამოთვლ
 ების შედეგია.
            მიუხედავად იმისა, რომ საცხოვრებელი პროეექტების დაგეგმარებისას ყველა ქალაქს
აქვს სიმჭიდროვის ზედაპირული ანალიზის ფეტიში, გასაკვირად ცოტა მათგანი ფლობს ინ
ფორმაციას არასაპროექტო არეალ
 ების სიმჭიდროვეებზე (ერთმა დამგეგმარებელმა მითხ
რა, რომ ვერ ხედავდა ასეთი ადგილების კვლევის მიზეზს, იმის გარდა, რომ შუქი მოეფინა
რამდენად დიდი იქნებოდა გადასახლების მასშტ
 აბი თუკი არეალ
 ის წმენდა მოხდებოდა!).
არ შემხვედრია ქალაქი, სადაც შეესწავლათ  წარმატებული და პოპულარული სამეზობლო
ების საშუალ
 ო სიმჭიდროვის ზოგად მონაცემებში შემავალი ლოკალიზებული, თითოეული
ნაგებობის დონეზე დაყვანილი, სიმჭიდროვის ვარიაც
 იები. „ასეთ რაიო
 ნ ებზე განზოგადება
ძალზე რთულია“, – შემომჩივლა დამგეგმარებელმა, როდესაც მისი ქალაქის ერთ-ერთი
წარმატებული რაიონ ის, მცირე მასშტ
 აბის სიმჭიდროვის სპეციფიკურ ვარიაც
 იებზე დაყვანი
ლი მონაცემები ვთხოვე. ასეთ რაიო
 ნ ებში რთულია ან სულაც შეუძლებელია განზოგადება,
სწორედ იმიტომ, რომ თავად ისინი არიან ნაკლებად „განზოგადებულნი“ და სტანდარტიზე
ბულნი. ზუსტად მათი კომპონენტების ასეთი კაპრიზულობა და მრავალფეროვნებაა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნ ელოვანი და ყველაზე იგნორირებული ფაქტი, როდესაც საქმე გვაქვს
წარმატებულ რაიო
 ნ ებში სიმჭიდროვის საშუალ
 ო მაჩვენებელთან (ავტ. შენ.).
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კლივლენდის ყველაზე მწვავე პრობლემაც 2.5 კვადრატულ კილომეტრზ ე
გადაჭიმულ მსგავსი ტიპის სივრც
 ეში დგას. დეტროიტ
 ი დღეს, მეტწილად,  
დაბალი სიმჭიდროვის წარუმატებელი უსასრულო სივრც
 ეებისგან შედგე
ბა. აღმოსავლეთ ბრონქსი ნიუ-იორკში, რომელიც ქალაქების სასოწარკ
ვეთილების – ნაცრისფერი სარტყლების ემბლ
 ემად იქცა, ნიუ-იორკისთვის
მკვეთრად დაბალი სიმჭიდროვით ხასიათდება. აღმოსავლეთ ბრონქსის
უმეტეს ნაწილში სიმჭიდროვეები მთლიან ი ქალაქისთვის საშუალ
 ო მაჩვე
ნებელზე საგძნ ობლად დაბალია (ნიუ-იორკის საშუალ
 ო საცხოვრებლის
სიმჭიდროვე 55 ბინაა 1 აკრზ ე.)2.
თუმცა, აქედან პირდაპირ ვერ დავასკვნ ით, რომ ქალაქის ყველა
არეალს, რომელსაც საცხოვრებლის მაღალი სიმჭიდროვე ახასიათ
 ებს,
პრობლემები არ აწუხებს. ზოგიერთ მათგანს აწუხებს, და ვარაუდი, რომ
საცხოვრებლის სიმჭიდროვე „პასუხია“ ყველა პრობლემაზე, საკითხის
ზედმეტი გამარტივება იქნებოდა. მაგალითად, მანჰეტენზე მდებარე არე
ალები: ჩელსი, წარუმატებელი ზემო უესტ-ს აიდ
 ის დიდი ნაწილი, ჰარლე
მის მნიშვნ ელოვანი ნაწილი, ისევე მჭიდროდაა დასახლებული, როგორც
გრინვიჩ-ვ ილიჯი, იორკვილი, და ისთ-ს აიდ
 ის ცენტრი. ერთ დროს ულტ
რამოდურ რივერსაიდ-დ
 რ
 აივს, რომელიც დღეს პრობლემებშია ჩაფლუ
ლი, საცხოვრებლის სიმჭიდროვე ჯერ კიდევ მაღალი აქვს.
შეუძლებელია გავიგოთ დაბალი და მაღალი სიმჭიდროვის ეფექტე
ბი, თუ ვივარაუდებთ, რომ ურთიერთმიმართება ხალხის კონცენტრაციას ა
და  მრავალფეროვნების წარმოებას შორის მარტივი, სწორხაზოვანი მა
თემატიკური საკითხია. ამ ურთიერთმიმართების შედეგები, რომლებზეც
დოქტორი ჯონსონი და პროფესორი დენტონი მარტივად და ზედაპირუ
ლად საუბრობენ, სხვა ფაქტორთა ძლიერი გავლენის ქვეშაა. სწორედ სამ
მათგანს დაეთმო ამ წიგნის წინა სამი თავი.
რაც არ უნდა მაღალი იყოს მოსახლეობ ის კონცენტრაცია, ეს ვერც
ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება „საკმარისი“, თუკი მრავალფეროვნებას
დაბრკ ოლებას სხვა უკმარისობები შეუქმნ ის. ამის ექსტრემალური მაგა
ლითია ის, რომ, საცხოვრებლის უმაღლესი კონცენტრაციაც კი, არ არის
„საკმარისი“ მრავალფეროვნების შესაქმნ ელად რეგლამენტირებულ სა
ბინაო პროექტებში, რადგან, ყველა შემთხვევაში, ასეთი პროექტებიდან
მრავალფეროვნება წინასწარაა განდევნილი. სხვადასხვა მიზეზებით გან
პირობებული, თუმცა მაინც მსგავსი შედეგები შეიძლება მივიღოთ ქალა
ქის დაუგეგმავ სამეზობლოებში, სადაც შენობები ზედმეტად სტანდარტი
ზებულია, კვარტლები ზედმეტად გრძელია და საცხოვრებლის გარდა, არ
არსებობს სხვა პირველადი გამოყენებები.
თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ადამიან ების მჭიდრო კონცენტ
რაცია ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა ქალაქის მრავალფეროვნე
2   1 აკრი - დაახლოებით 4000 კვადრატული მეტრი (რედ. შენ.).
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ბისათვის ნოყიერი ნიად
 აგის შესამზადებლად. აქედან ისიც გამომდინარე
ობს, რომ იმ რაიო
 ნ ებში, სადაც ადამიან ები ცხოვრობენ, საცხოვრებლად
გამოყოფილ მიწაზე ბინების მჭიდრო კონცენტრაციაა საჭირო. სხვა ფაქ
ტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს იმაზე, თუ სად და რა დოზით წარ
მოიქმნ ას მრავალფეროვნება, უძლური აღმოჩნდ
 ება, თუ არ იქნება წარ
მოდგენილი მოსახლეობ ის საკმარისი რაოდ
 ენობა.
ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ სარგებლობს საზოგადოებაში კარგი
რეპუტაციით დაბალი სიმჭიდროვე, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დამო
კიდებულება ფაქტებით გაუმყარებელია, ხოლო მაღალი სიმჭიდროვე და
კონცენტრაცია ცუდით, ასევე არა ფაქტებზე დაყრდ
 ნ ობით, ის გახლავთ,
რომ ხშირად ბინების მაღალ სიმჭიდროვეს და ბინების ადამიან ებით გა
დავსებას ერთმანეთში ურევენ. მაღალი სიმჭიდროვე მოცემულ მიწის
ფართზე ბინების დიდ რაოდ
 ენობას ნიშნავს, ხოლო გადავსება – ბინაში
ოთახების რაოდ
 ენობასთან შეფარდებით, ზედმეტად ბევრ ადამიანს. მო
სახლეობ ის აღწერაში გადავსება განისაზღვრ
 ება ერთ ოთახზე 1.5 ან მე
ტი ბინადრით. ამას არაფერი აქვს საერთო განსაზღვრ
 ულ მიწის ფართზე
ბინების რაოდ
 ენობასთან, ისევე, როგორც რეალ
 ურ ცხოვრებაში, მაღალ
სიმჭიდროვეს არაფერი ესაქმება ბინების გადავსებასთან.
ცნებების ასეთი აღრევა, რომელსაც აქ მოკლედ შევეხები იმის გამო,
რომ იგი სიმჭიდროვის როლზე არასწორ წარმოდგენებს ქმნის, კიდევ ერ
თი ბუნდოვანებაა, რომელიც ქალაქი-ბაღნარის ტიპის გეგმარებითი პრაქ
ტიკიდან გვერგო მემკვიდრეობ ით. ქალაქი-ბაღნარის დამგეგმარებლები
და მათი მოწაფეები   ჯურღმ ულებს აკვირდებოდნენ, რომელთაც ბევრი
ბინა ჰქონდათ განსაზღვრ
 ულ მიწის ფართზე (მაღალი სიმჭიდროვე) და
ასევე   ბევრი მაცხოვრებელი ჰყავდათ ბინებში (გადავსება). ამიტომ მათ
ვერ შეძლეს, განესხვავებინათ მობინადრეებით გადავსებული ოთახები,
აბსოლუტურად განსხვავებული ფენომენის – მჭიდროდ განაშენიან ებუ
ლი მიწისგან. მათ ორივე თანაბრად სძულდათ და კვერცხისა და ლორის
მსგავსად დააწყვილეს, ისე, რომ დღემდე, ბინათმშ ენებლები და დამგეგ
მარებლები ფრაზას ერთ სიტყვაში  – „მაღალისიმჭიდროვედაგადავსება”–
აერთიან ებენ.
ამ დაბნეულობას სტატისტიკური სიმახინჯე – ადამიან ების რაოდ
 ენო
ბა მიწის განსაზღვრ
 ულ ფართზე – დაემატა, რომელსაც რეფორმატორები
მათი აგრესიული საბინაო პროექტების გამართლებისთვის იყენებდნ ენ.
ეს მუქარით სავსე ციფრები არასდრ
 ოს ამბობენ, რამდენი ბინა ან ოთახი
მოდის   მიწის ფართზე, და თუკი ციფრები რომელიმე პრობლემურ არე
ალზეა მოცემული,   ასეთები კი ბევრია, ყოველთვის იგულისხმება, რომ  
დამღუპველი პრობლემა ადამიან ების მაღალ კონცენტრაციაშ ია. თუმცა,
ბოსტონის ნორს-ენდშ ი, რომელსაც ერთ საცხოვრებელ აკრზ ე 963 ბინა
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დარი ჰყავს, სიკვდ
 ილიან ობის მაჩვენებელი (1956 წლის მონაცემით) ათას
მაცხოვრებელზე 8,8-ია; ხოლო ტუბერკულოზით სიკვდ
 ილის მაჩვენებელი
კი, ათი ათას მაცხოვრებელზე – 0,6. ამავე დროს, ბოსტონის საუს-ენდშ ი,
ყოველ საცხოვრებელ აკრზ ე 361 ბინადარი ფიქსირდება. სიკვდ
 ილიან ო
ბის მაჩვენებელი ათას მაცხოვრებელზე  21,6-ია, ხოლო ტუბერკულოზით
სიკვდ
 ილის რაოდ
 ენობა კი, ათი ათას მოსახლეზე –12. სასაცილო იქნებო
და გვემტკიცებინა, რომ საუს-ენდის ასეთი სავალალო მდგომარეობ ა მხო
ლოდ მოსახლეობ ის არასაკმარისი კონცენტრაციით აიხსნება, რადგან
საქმე ბევრად უფრო რთულადაა; ასევე არასერიოზ ული და ღიმილისმომ
გვრ
 ელი იქნებოდა ისიც, რომ აგვეღო აკრზ ე 1000 ბინადრიანი, გასაჭირში
მყოფი რაიო
 ნ ი და გვემტკიცებინა, რომ ყველაფერში ეს ციფრია დამნაშა
ვე.
მაღალი სიმჭიდროვისა და ბინების გადავსების აღრევის ტიპური მა
გალითი, ქალაქი-ბაღნარის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი დამგეგმა
რებლის, სერ რეიმ ონდ უნვინისგან შეგვიძლია ავიღოთ, რომელმაც თავის
ტრაქტატს უწოდა „გადავსებით არაფერი გვიხეირ
 ია“. ამ ნაშრომს არაფე
რი ჰქონდა საერთო ბინების გადავსებასთან და სინამდვ ილეში, დაბალი
სიმჭიდროვის მქონე საცხოვრებელი ბინების მასივებში განაწილებას ეხე
ბოდა. 1930-იანი წლებისთვის ბინების გადავსება ადამიან ებით და მიწის
მოჩვენებითი „გადავსება“ ნაგებობებით (ესე იგი ქალაქის ბინების სიმჭიდ
როვე), პრაქტიკულად ერთმანეთთან იყო გაიგ
 ივებული, როგორც შინა
არსობრივად, ისე შედეგობრივად. როცა ლუის მამფორდისა და კეტრინ
ბაუერის მსგავსმა დამკვირვებლებმა გვერდი ვერ აუარეს იმ ფაქტს, რომ
ქალაქის ზოგიერთი წარმატებული უბანი საცხოვრებლის და განაშენიან ე
ბული სივრც
 ის მაღალი ინტენსივობით, მაგრამ არა ბინების, ან ოთახების
ადამიან ებით გადავსებით ხასიათდებოდა, დაასკვნ ეს (მამფორდი დღესაც
ასე ფიქრობს), რომ   ეს შეძლებული და იღბლ
 იან ი ადამიანები, რომლე
ბიც ქალაქის პოპულარულ ადგილებში კომფორტულად ცხოვრობდნ ენ,
სინამდვ ილეში ჯურღმ ულების მოსახლეობ ას წარმოადგენდნ ენ, მაგრამ
მეტისმეტად უყურადღებონი იყვნ ენ იმისთვის, რომ ამას მიმხვდ
 არიყვნ ენ
და აღშფ
 ოთებულიყვნ ენ თავიანთი მდგომარეობ ით.
ბინების ადამიან ებით გადავსებას და საცხოვრებელი ბინების მაღალ
სიმჭიდროვეს  ყველგან ცალ-ც
 ალკე შეხვდ
 ებით. ნორს-ენდს, გრინვიჩ-ვ ი
ლიჯს, რიტენჰაუს სკვერსა და ბრუკლინ-ჰ ეითსს თავიანთი ქალაქებისთვის
შედარებით მაღალი სიმჭიდროვე ახასიათ
 ებთ, თუმცა, რამდენიმე გამო
ნაკლისის გარდა, მათი ბინები არაა გადავსებული. საუს-ენდს, ჩრდილო
ფილადელფიას ა და ბედფორდ- ს ტიუვესანტს ბევრად დაბალი სიმჭიდრო
ვე აქვთ, მაგრამ ხშირად მათი ბინები გადავსებულია. დღეს ბინების გადავ
სებას დაბალ სიმჭიდროვეში უფრო შევხვდ
 ებით, ვიდრე მაღალში.
ბინების გადავსების პრობლემას, ჯურღმ ულების წმენდის ჩვენს ქა
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ლაქებში მიღებული პრაქტიკა ვერ გადაჭრის. პირიქით, წმენდა და გა
ნახლება, ჩვეულებრივ, პრობლემებს ზრდის. როდესაც ძველ ნაგებობებს
ახალი პროექტებით ანაცვლ
 ებენ, ხშირად, საცხოვრებელი ბინების სიმ
ჭიდროვე, ძველ მდგომარეობასთან შედარებით იკლებს და, შესაბამი
სად, იკლებს რაიო
 ნში ბინების საერთო რაოდ
 ენობაც. მაშინაც კი, თუ ბი
ნების სიმჭიდროვე იგივე რჩება, ან მცირედით იზრდ
 ება, უფრო ნაკლები
ადამიან ია ბინით უზრუნველყოფილი, ვიდრე გაყვანილი, რადგან გაყვანი
ლი ადამიან ების უმრავლესობას, გადავსებულ ბინებში უწევდა ცხოვრება.
შედეგად, ბინების გადავსების პრობლემა სხვაგან იჩენს თავს, განსაკუთ
რებით მაშინ, როდესაც საქმე ფერადკანიან ების გაყვანას ეხება, რომლებ
საც საცხოვრებელი არეალ
 ის პოვნაში დიდი არჩევანი არა აქვთ. ფორ
მალურად, ყველა ქალაქს აქვს კანონი ბინების გადავსების წინააღმდ
 ეგ,
თუმცა, ამ კანონების აღსრულება შეუძლებელია მაშინ, როდესაც ბინების
გადავსებას ახალ ადგილებში, თავად, ქალაქის რეკონსტრუქციის გეგმები
უწყობს ხელს.
თეორ
 იულად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ქალაქის სამეზობლო
ებში მრავალფეროვნების განვითარების ხელშესაწყობად საჭირო ხალ
ხის მჭიდრო კონცენტრაციამ, შეიძლება ბინების საკმარისად მაღალი,
ან ხალხით გადავსებული, მაგრამ დაბალი   სიმჭიდროვის პირობებში
იარსებოს. განსაზღვრ
 ულ ფართზე ხალხის რაოდ
 ენობა შეიძლება ორი
ვე შემთხვევაში უცვლ
 ელი იყოს. თუმცა, რეალ
 ურ ცხოვრებაში, შედეგები
განსხვავებულია. საკმარისი რაოდ
 ენობის ბინებში განთავსებული ხალხის
საკმარისი რაოდ
 ენობის შემთხვევაში, შესაძლებელი ხდება მრავალფე
როვნების გენერირება;   ადამიან ებს ეძლევათ საშუალ
 ება დააფ
 ასონ და
შეინ არჩუნონ სამეზობლოსთვის უნიკალური კომბინაციები, ყოველგვარი
შინაგანი, დესტრუქციული ძალის – ბინების გადავსების გარეშე.  საკმარი
სი რაოდენობის ადამიან ებისთვის საკმარი ბინების არსებობის შემთხვე
ვაში, მრავალფეროვნება და მისი უპირატესობები ნორმალურ საცხოვრე
ბელ პირობებს ერწყმის და არჩევანის მქონე, უფრო მეტი ადგილობრივი
მაცხოვრებელი ამჯობინებს ადგილზე დარჩენას.
ჩვენს ქვეყანაში, მოსახლეობ ით გადავსებული ბინები თუ ოთახები,
თითქმის ყოველთვის სიღარიბის ან დისკრიმინაციის მანიშნებელია. ეს
მდგომარეობ ა მხოლოდ ერთია იმ მძვინვარე და ძალაგამომცლ
 ელ პი
რობათაგან, რომლებიც თან ახლავს სიღარიბესა და საბინაო დისკრიმი
ნაციას. ცხადია, ბინების გადავსება დაბალ სიმჭიდროვეში იმაზე უფრო
დამთრგ
 უნველი და დესტრუქციული შეიძლება აღმოჩნდ
 ეს, ვიდრე მა
ღალში, რადგანაც პირველი მათგანი მოკლებულია საჯარო ცხოვრებას
–  ყურადღების გადასატან საშუალ
 ებას, რომელიც შეიძლება რუტინისგან
გასაქცევად და, გარდა ამისა, უსამართლობისა და უგულვებელყოფის წი
ნააღმდ
 ეგ პოლიტიკური ბრძოლისთვის გამოიყ ენო.
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ყველას სძულს გადავსებულობა და განსაკუთრებით მათ, ვინც ეს
მდგომარეობ ა   უნდა აიტანოს. თითქმის არავინ ირჩევს გადავსებულ ად
გილას ცხოვრებას. მნიშვნ ელობა არა აქვს, მაღალი თუ დაბალი სიმჭიდ
როვის, გადავსებული სამეზობლოები, როგორც წესი, ის სამეზობლოებია,
რომელთაც ვერ იმუშავეს მაშინ, როდესაც არჩევანის მქონე და შედარე
ბით დაბალი კონცენტრაციის მოსახლეობ ა ჰყავდათ. მათ, ვისაც არჩევანი
ჰქონდა, ისინი მიატ
 ოვეს. სამეზობლოები, რომლებმაც ბინების გადავსე
ბულობის შემცირება დროთა განმავლობაში მოახ ერხა, ანდა გათავისუფ
ლების პროცესი რამდენიმე თაობ ის პერიოდში გააგრძ ელა, როგორც
წესი, ის სამეზობლოებია, რომლებიც მუშაობს – არჩევანის მქონე ადამი
ანებს ინარჩუნებს და იზიდავს კიდეც. დეგრადირებადი, გაუკაცურებული
ან გადავსებული, შედარებით დაბალი სიმჭიდროვის მქონე, უზარმაზარი
ნაცრისფერი სარტყლები, რომლებიც გარს ეკვრ
 ის ჩვენს  ქალაქებს, მნიშ
ვნელოვან სიგნალებს იძლევა დიდ ქალაქებში დაბალი სიმჭიდროვის ტი
პიური მარცხის შესახებ.
როგორი უნდა იყოს ქალაქში  საცხოვრებელი ბინების კარგი სიმჭიდ
როვე? ამ შეკითხვის პასუხი წააგ
 ავს ლინკოლნის ცნობილ პასუხს კითხვა
ზე – „რა სიგრძ ის უნდა იყოს ადამიან ის ფეხები?“ როგორც მან აღნიშნა,
„ფეხები საკმარისად გრძელი უნდა იყოს და მიწას მისწვდ
 ეს“.სწორედ ასე,
ქალაქის საცხოვრებელი ბინების სიმჭიდროვე შედეგის საკითხია. მას ვერ
დავაფუძნებთ აბსტრაქციებზე მიწის რაღაც ფართის შესახებ, რომელიც
იდეალ
 ურად უნდა განაწილდეს ამდენ და ამდენ ადამიანზე (რომლებიც,
თავის მხრივ, რაღაც წარმოსახვით, მორჩილ საზოგადოებაში ცხოვრო
ბენ).
სიმჭიდროვე ზედმეტად დაბალი ან მაღალია, როცა ის ქალაქის
მრავალფეროვნებას წახალისების ნაცვლ
 ად ხელს უშლის. ეს პრაქტიკუ
ლი ჩავარდნ ა წარმოადგენს მიზეზს, თუ რატომ   წარმოიშ ობა ზედმეტად
დაბალი თუ მაღალი სიმჭიდროვეები. სიმჭიდროვეებს დაახლოებით ისე
ვე უნდა შევხედოთ, როგორც კალორიებსა და ვიტამინებს ვუყურებთ. მათი
მიზანშეწონილი დოზები მათსავე ზემოქმედებაში უნდა გაიზ ომოს, ხოლო
მიზანშეწონილი დოზა სხვადასხვა შემთხვევაში, შეიძლება სხვადასხვა  
იყოს.
დავიწყოთ სიმჭიდროვის შკალაზე მინიმალური მაჩვენებლიდან, რა
თა გავიგოთ, ზოგადად, რატომ შეიძლება ერთი და იმავე სიმჭიდროვემ
ერთგან კარგად იმუშაოს, მეორ
 ეგან კი – ვერა.
ძალზე დაბალმა სიმჭიდროვემ, როგორიცაა 6 ან ნაკლები ბინა ერთ
აკრზ ე, შესაძლოა სუბურბიაშ ი ეფექტურად იმუშაოს. მიწის ნაკვეთები ასეთ
სიმჭიდროვეში საშუალ
 ოდ 20  მეტრი სიგანის და 30 მეტრი სიგრძ ის, ან მე
ტია. ზოგიერთი სუბურბანული სიმჭიდროვე, ცხადია, უფრო მაღალია – და
ახლოებით 10 ბინა ერთ აკრზ ე, საშუალ
 ოდ 15 მეტრი სიგანის და 27 მეტრი
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სიგრძ ის ნაკვეთებზე. თავისთავად, ეს სუბურბიისთვის ზედმეტი სივიწრო
ვეა, თუმცა ჭკვიან ური დაგეგმარებით, კარგი დიზაინ ითა და ხელსაყრელი
ლოკაციით, მისი პროდუქტიულობის გაზრდ
 ა შესაძლებელია.
თითო აკრზე 10-დან 20 ბინამდეს განთავსება, ერთგვარ   ნახევარ
სუბურბიას3 წარმოქმნ ის, რომელიც შედგება პატარა ნაკვეთებზე განთავ
სებული განცალკევებული, ოროჯახიან ი ან მწკრივული საცხოვრებელი
სახლებისგან, შედარებით გულუხვი გამწვანებითა და ეზოებით. ასეთი გან
ლაგება, მიუხედავად იმისა, რომ იგი მიდრეკილია მონოტონურობისკენ,
შესაძლოა, სიცოცხლისუნარიან ი და უსაფრთ
 ხოც კი აღმოჩნდ
 ეს, თუკი
ქალაქის ცხოვრებისგან განცალკევებულად, მაგალითად, დიდი ქალა
ქის გარე კიდეებთან იარსებებს. ასეთი განლაგება ვერ შექმნ ის  სიცოცხ
ლისუნარიან ობასა და საჯარო ცხოვრებას – მისი პოპულაცია ზედმეტად
მეჩხერია, და ვერც ტროტუარ
 ის უსაფრთ
 ხოებას შეინ არჩუნებს, თუმცა შე
საძლოა ამის საჭიროება არც დადგეს.
ამის მიუხედავად, ასეთი ტიპის სიმჭიდროვეებით ქალაქის შემოფარ
გვლ
 ა, შორეულ პერსპექტივში, მაინც ცუდ გათვლ
 ად შეგვიძლია მივიჩნი
ოთ, რადგან ის არეალ
 ები, რომლებშიც ეს პარამეტრები ინერგება, განწი
რულია უსიცოცხლო სივრც
 ეებად გარდაქმნ ისათვის. ქალაქის ზრდასთან
ერთად, მახასიათ
 ებლები, რომლებიც ამ ნახევარსუბურბიებს მიმზიდველ
სა და ფუნქციურს ხდიდა, ნელ-ნ ელა იკარგება. ქალაქის სიღრმ ეში შე
მოსული და მის მიერ შთანთქმული ასეთი არეალ
 ები, გეოგრაფიულ სი
ახლოვეს კარგავს ნამდვ ილ გარეუბნებთან და ქალაქის შემოგარენთან.
მეტიც, ისინი კარგავენ მფარველობას იმ ადამიან ებისგან, რომლებიც ვერ
„ერგებიან“ ერთმანეთის კერძო ცხოვრებას ეკონომიკურად ან სოციალ
 უ
რად, და ახლა ქალაქის ცხოვრებისთვის დამახასიათ
 ებელი პრობლემე
ბისგანაც ვეღარ იცავენ თავს. ქალაქის სიღრმ ეში და მის ყოველდღიურ
პრობლემებში ჩაძირულნი, არ ფლობენ საქალაქო სიცოცხლისუნარიან ო
ბას, რათა  ებრძ ოლონ ამ სიძნელეებს.
მოკლედ რომ ვთქვათ, შეიძლება, ერთ აკრზ ე 20 ან ნაკლებ ბინას
გამართლება მოეძებნოს და ამისათვის საკმარისი მიზეზი იქნება, ამ ბინე
ბისა და მათი სამეზობლოების, დიდი ქალაქის ყოველდღიურობის შემად
გენელ ნაწილად არ ყოფნა.
ამ ნახევარსუბურბანული სიმჭიდროვის ზემოთ, დიდი ქალაქის რეა
ლობას, თუნდაც დროებით, იშვიათ
 ად თუ ავარიდებთ თავს.
დიდ ქალაქებში (რომელთაც, როგორც გახსოვთ, არ გააჩნიათ მცი
რე ქალაქებისთვის დამახასიათ
 ებელი შეკავშირებულობა) აკრზ ე 20 და
მეტი ბინა ნიშნავს, რომ, ერთმანეთთან გეოგრაფიულად ახლოს მცხოვ
რები ადამიან ები, ერთმანეთს არ იცნობენ და არც არასდრ
 ოს გაიცნობენ.
3   მკაცრი ქალაქი-ბაღნარის ტიპის დაგეგმარების კლასიკური იდეალი აკრზე 12 ბინაა (ავტ.
შენ.).
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ამას გარდა, ნებისმიერი ადგილიდან  მოსული უცნობებიც ადვილად იპო
ვიან ადგილს, რადგან ამავე, ან უფრო მაღალი სიმჭიდროვის სხვა სამე
ზობლოებიც ახლომახლოა.
ერთგვარად მოულოდნელად, როგორც კი ნახევარსუბურბანული
სიმჭიდროვე გადაილ
 ახება, ან სუბურბანული ლოკაცია ქალაქში აღმოჩნ
დება, სრულიად განსხვავებული სახის ქალაქური დასახლება იჩენს თავს
– დასახლება, რომელსაც ახლა უკვე აქვს განსხვავებული ყოველდღიური
საქმეები და ამ საქმეებისადმი განსხვავებულ მიდგომებს საჭიროებს. მას
აკლია ერთი ტიპის უპირატესობები, თუმცა, პოტენციურად, აქვს სხვა სახის
პრივილეგიები. ამ მომენტიდან დასახლებას სჭირდება ქალაქის სიცოცხ
ლისუნარიან ობა და მრავალფეროვნება.
საუბედუროდ, სიმჭიდროვეები, რომლებიც საკმარისად მაღალია
იმისათვის, რომ წარმოქმნ ან ქალაქისთვის დამახასიათ
 ებელი პრობლე
მები, არამც და არამც არაა საკმარისად მაღალი იმისთვის, რომ თავისი
წვლილი შეიტ
 ანოს ქალაქის სიცოცხლისუნარიან ობის, უსაფრთ
 ხოების,
ხელსაყრელობისა და მიმზიდველობის განვითარების საქმეში. ამგვარად,
ნახევარსუბურბიის მახასიათ
 ებლებისა და ფუნქციების გაქრობის წერ
ტილიდან, საჯარო ცხოვრებისა და ცოცხალი მრავალფეროვნების წარ
მოქმნ ის წერტილამდე, არსებობენ დიდი ქალაქისთვის დამახასიათ
 ებელ
სიმჭიდროვეთა მთელი წყებები, რომელთაც „შუალედურ“ სიმჭიდროვეებს
ვუწოდებ. ისინი არც სუბურბანული და არც ქალაქური ცხოვრებისთვის არ
ვარგა და მხოლოდ პრობლემებს ქმნის.
განსაზღვრ
 ებისამებრ, „შუალედური“ სიმჭიდროვეები იმ წერტილამ
დე იზრდ
 ება, საიდ
 ანაც ნამდვ ილი ქალაქური ცხოვრება იწყებს განვითა
რებას და მისი მაკონსტრუირ
 ებელი ძალები – მუშაობ ას. ეს წერტილი კი
ვარირებს. იგი ვარირებს სხვადასხვა ქალაქში და ვარირებს ერთსა და
იმავე ქალაქში, რამდენადაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა რაოდ
 ენობის
დახმარებას იღებს საცხოვრებელი ფუნქცია სხვა, პირველადი გამოყენე
ბებისაგან და აქ არსებული სიცოცხლისა და მრავალფეროვნების მიერ
მოზიდული, რაიო
 ნ ის გარედან მოსული მოსარგებლეებისაგან.
ფილადელფიაშ ი, რიტენჰაუს სკვერსა და სან-ფ
 რანცისკოში, ნორ
ს-ბ იჩ-ტ
 ელეგრაფ-ჰ ილის მსგავს უბნებს, რომლებიც გარედან მოსულ
მოსარგებლეთა მიზიდულობითა და გამოყენებათა სახარბიელო კომბი
ნაციებით სარგებლობს, აშკარად შეუძლია, თუნდაც აკრზ ე 100 ბინის ერ
თეულის სიმჭიდროვეზე, შეინ არჩუნოს სიცოცხლისუნარიან ობა. მეორ
 ე
მხრივ, ბრუკლინ-ჰ ეითსში ეს სიმჭიდროვე არ კმარა. აკრზ ე 100 საცხოვ
რებელი ბინა აქ სიცოცხლისუნარიან ობის ვარდნ ას ნიშნავს4. ერთადერთი
4    ზოგიერთი დაგეგმარების თეორ
 ეტიკოსი ურბანულ მრავალფეროვნებასა და ცხოველმ
ყოფელობას ქადაგებს, მაგრამ ამავდროულად „შუალედურ“ სიმჭიდროვეებს უჭერს მხარს.
მაგალითად, ჟურნალ Landscape-ის 1960-61 წლის ზამთრის ნომერში, ლუის მამფორდი წერს:
„დღეს ქალაქის უმთავრესი ფუნქციაა ... წაახ ალისოს პიროვნებებს, კლასებსა და ჯგუფებს
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უბანი, რომელსაც სიცოცხლისუნარიან ობა არ აკლია და ამავე დროს 1 აკ
რზე 100 ბინაზე ნაკლები სიმჭიდროვე აქვს, ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ია, ჩიკაგოში.
მას აქვს შესაძლებლობა, იყოს გამონაკლისი, რადგან იგი პოლიტიკურად
იღებს იმ სარგებლებს, რომლებიც, ძირითადად, მხოლოდ მჭიდრო კონ
ცენტრაციებს მოაქვს. „შუალედური“ სიმჭიდროვის მიუხედავად, მას ბინა
დართა საკმარისი რაოდ
 ენობა ჰყავს, რათა დიდ ქალაქში თავისი ინტე
რესები დაიცვას. ეს იმიტომ ხდება, რომ თუ ოფიციალ
 ურ საზღვრ
 ებს არ
მივიღებთ მხედველობაში, მისი ქმედითი რაიო
 ნ ული ტერიტორია, გეოგ
რაფიულად, სხვა რაიო
 ნ ებზე ბევრად უფრო ფართოა. შესაბამისად, ამ პო
ლიტიკურ წონას ბრწყინვალედ იყენებს იმისათვის, რომ საჭიროებები და
იკმაყოფილოს. მაგრამ ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს იც კი ინაწილებს „შუალედური“
სიმჭიდროვისთვის დამახასიათებელი ვიზუალ
 ური მონოტონურობის მცი
რე, ყოველდღიურ უხერხულობებს და იმ უცხოებისადმი შიშს, რომლე
ბიც ზედმეტად უცნაურად გამოიყ ურებიან. უბნის პოპულაციის ბუნებრივი
ზრდის საპასუხოდ, ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ში თანდათან იმატებს სიმჭიდროვე.
სიმჭიდროვის თანდათანობითი ზრდა, ისეთი, როგორიც აქ მიმდინარე
ობს, არც ერთ შეთხვევაში არ ნიშნავს ამ უბნის სოციალ
 ური და ეკონომი
კური პრივილეგიების დაკნინებას. პირიქით, ეს პროცესი აძლიერებს მას.
თუკი კითხვაზე, სად მთავრდ
 ება „შუალედური“ სიმჭიდროვეები, ფუნ
ქციონ ალური პასუხით დავკმაყოფილდებით, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ,
რომ რაიო
 ნ ი მათგან თავის დაღწევას ახერხებს მაშინ, როდესაც მისი
საცხოვრებლისთვის   გამოყოფილი ტერიტორია, საკმარისად მჭიდროა
იმისათვის, რომ პირველადი გამოყენების როლი იკისროს მეორ
 ადი სი
ცოცხლისუნარიან ობისა და მრავალფეროვნების გასაღვივებლად. სიმ
ჭიდროვის ის მაჩვენებელი, რომელიც ერთ ადგილზე ამას ახერხებს, შე
იძლება ბევრად დაბალი იყოს სხვა ადგილისთვ ის.  
ციფრებში გამოხატული პასუხი იმაზე ნაკლებს ნიშნავს, ვიდრე ფუნ
ქციონ ალური პასუხი (და სამწუხაროდ, დოგმატური ადამიან ის იზოლირე
ბაც შეუძლია რეალ
 ური ცხოვრებისგან მიღებული მონაცემებისგან). თუმ
ცა, შემიძლია განვს აჯო, რომ ციფრებში „შუალედური“ სიმჭიდროვისაგან
თავის დაღწევა, ერთ აკრზ ე დაახლოებით 100 ბინის არსებობისას ხდება
შორის, რაც შეიძლება მრავალჯერადი შეხვედრები და ურთიერთგამოწვევები; უზრუნველ
ყოს სცენა, რომელზეც გათამაშდება სოციალ
 ური ცხოვრების დრამა, სადაც მსახიობ ები
ადგილს გაუცვლ
 იან მაყურებლებს, მაყურებლები კი – მსახიობ ებს“. თუმცა, შემდეგ პარაგ
რაფში, მამფორდი მკაცრად აკრიტიკებს ქალაქის არეალ
 ებს, სადაც სიმჭიდროვის მაჩვენე
ბელი 1 აკრზ ე 200-დან 500 ადამიან ამდეა (დახრილი შრიფტი მე მეკუთვნ ის) და გვთავაზობს
„საცხოვრებელს, რომელიც პარკებსა და ბაღებს საშუალ
 ებას მისცემს დიზაინ ის არსებით
ელემენტებად იქცეს, სადაც სიმჭიდროვე 1 აკრზ ე არა უმეტეს 100 ადამიან ით, უკიდურეს შემ
თხვევაში, უშვილო ადამიან ების კვარტლებში, 125 ადამიან ით განისაზღვრ
 ება“. 1 აკრზ ე 100
ადამიან ის კონცენტრაცია, იგივე ფართზე 25-50 საცხოვრებელი ბინის სიმჭიდროვეს ნიშნავს.
ურბანულობა და „შუალედური“ სიმჭიდროვე მხოლოდ თეორ
 იულად შეგვიძლია შევაკავში
როთ; ქალაქის მრავალფეროვნების წარმოების ეკონომიკის თავისებურებების გამო, ისინი
ერთმანეთთან შეუთავსებელია (ავტ. შენ.).
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შესაძლებელი, იმ გარემოებაში, რომელიც ყველაზე ახლოა სხვა დანარ
ჩენ კომპონენტებთან ერთად – მრავალფეროვნების წარმოების ხელსაყ
რელ პირობებთან. ზოგადად კი,  ჩავთვლ
 იდი, რომ 100 ბინა ერთ აკრზ ე
მეტისმეტად დაბალი სიმჭიდროვეა.
დავუშვათ, რომ პრობლემური „შუალედური“ სიმჭიდროვეებისაგან
გათავისუფლება განხორციელდა. დავუბრუნდეთ ქალაქის ოპტიმალუ
რი სიმჭიდროვეების განხილვას. რამდენად „უნდა“ გაიზ არდოს ქალაქის
საცხოვრებლის სიმჭიდროვეები? სადამდე შეიძლება გაზრდ
 ა? ცხადია,
თუკი მიზანი ქალაქის სიცოცხლით სავსე ცხოვრებაა, ბინების სიმჭიდრო
ვე იქამდე უნდა გაიზ არდოს, სადამდეც საჭიროა რაიო
 ნ ის მაქსიმალური
პოტენციური მრავალფეროვნების სტიმულირებისთვის. რატომ უნდა გავ
ფლანგოთ საინტერესო და ენერგიული საქალაქო ცხოვრების შექმნ ის პო
ტენციალ
 ი, რომელიც ქალაქის რაიო
 ნ ებსა და პოპულაციებს აქვს.
თუმცა, შესაძლებელია, სიმჭიდროვეებმა იმდენად აიწიონ, რომ მი
აღწიონ ზღვარს, რომლის შემდეგ წახალისების ნაცვლ
 ად, ქალაქის მრა
ვალფეროვნებას ხელს შეუშლიან. სწორედ ამის საშიშროება დგას, რო
დესაც განვიხილავთ, რა სიმჭიდროვეა ზედმეტად მაღალი.
მიზეზი, რატომაც ბინების ზედმეტად მაღალ სიმჭიდროვეს შეუძლია
მრავალფეროვნების დათრგ
 უნვა, შემდეგია: რაღაც ეტაპზე, მოცემულ ტე
რიტორიაზ ე დიდი რაოდ
 ენობით ბინების აკუმულირებისათვის, აუცილებე
ლი ხდება ნაგებობათა სტანდარტიზაცია. ეს კი საზიან ოა, რადგან  შენო
ბათა ასაკისა და ტიპოლოგიის მრავალფეროვნებას, პირდაპირი კავშირი
აქვს მოსახლეობ ის, დაწესებულებებისა და სცენების მრავალფეროვნე
ბასთან.
ბინების დამატების მცდელობის დროს, ქალაქში არსებულ, უამრა
ვი სახის ნაგებობათა (ძველის თუ ახლის) შორის, ზოგიერთი ყოველთვის
ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდ
 ება ხოლმე, ვიდრე სხვა. სამსართულიან ი
ნაგებობა ნაკლებ ბინას მოგვც
 ემს მიწის განსაზღვრ
 ულ ფართზე, ვიდრე –
ხუთსართულიან ი; ხუთსართულიან ი კი – ათსართულიანზე ნაკლებს. თუკი
უფრო მაღლა წასვლ
 ა გსურთ, განსაზღვრ
 ულ მიწის ფართზე ბინების შე
საძლო რაოდ
 ენობა გასაოც
 არი იქნება – როგორც ლე კორბუზიემ გვაჩვე
ნა თავისი პარკში განლაგებული განმეორ
 ებადი ცათამბჯ ენების ქალაქის
სქემებში. მაგრამ მოცემულ მიწის ფართზე ბინების დახვავების ამ პროცეს
ში, მაქსიმალური ეფექტურობა ვერ მიიღწევა და არც არასდროს მიღწეუ
ლა. აუცილებელია, შენობებს შორის განსხვავება და მრავალფეროვნება
არსებობდეს. ნებისმიერი ვარიაც
 ია, რომელიც მაქსიმალური ეფექტურო
ბის ზღვარს ვერ აღწევს, განიდევნება. მაქსიმალური ეფექტურობა, ან  ნე
ბისმიერი მასთან მიახლოებული რამ,  სტანდარტიზაციას აც გულისხმობს.
სხვადასხვა დროსა და ადგილზე, გარემოებებსა და რეგულაციებ
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ში, ტექნოლოგიურ თუ ფინანსურ მოცემულობებში, რაღაც განსაზღვრ
 ული
მეთოდი წარმოსდგ
 ება ხოლმე, როგორც მიწის ნაკვეთზე ბინების კონცენ
ტრაციის ყველაზე ეფექტური გზა. მაგალითად, ზოგიერთ დროსა და ად
გილას, ვიწრო, სამსართულიან ი, მწკრივული საცხოვრებელი სახლები,
მოცემულ მიწაზე ბინების განლაგების მაქსიმალურ ეფექტურობაზე პასუხს
ნიშნავდა. იქ, სადაც მათ სხვა ტიპის ნაგებობები განდევნეს, მონოტონურო
ბა გამეფდა. სხვა პერიოდში, უფრო განიერი 5-6-სართულიანი ულიფტო
საცხოვრებელი სახლები გამოდგა ყველაზე ეფექტური. როცა მანჰეტენზე
რივერსაიდ-დ
 რ
 აივ ი ააშენეს, 12 და 15-სართულიანი ლიფტიან ი საცხოვ
რებელი ნაგებობები აღმოჩნდ
 ა ბინების კონცენტრაციის მაქსიმალურად
ეფექტური საშუალ
 ება და ამ კონკრეტული სტანდარტიზაციის საფუძველ
ზე, მანჰეტენზე უმაღლესი საცხოვრებლის სიმჭიდროვის მქონე სარტყელი
წარმოიქმნ ა.
დღეს, ლიფტიან ი აპარტამენტები მოცემულ მიწაზე ბინების კონცენ
ტრირების ყველაზე ეფექტური საშუალ
 ებაა. ამ ტიპის შენობებში არსებობს
განსაკუთრებულად ეფექტური ქვეტიპები, როგორებიცაა დაბალი სიჩ
ქარის ლიფტებისთვის და ასევე, ბეტონის ჩასასხმელად მაქსიმალურად
ეკონომიური სიმაღლის ნაგებობები. დღეს ასეთ სიმაღლედ 12 სართული
მიიჩნევა (ეს სიმაღლე ამწეების ტექნოლოგიურ გაუმჯობესებაზეა დამოკი
დებული და რამდენიმე წელიწადში ერთხელ იზრდ
 ება. ამ ტექსტის წერის
მომენტში მან უკვე 25 სართულს მიაღწია). ლიფტიან ი აპარტამენტი, არა
მხოლოდ მოცემულ ტერიტორიაზ ე პოპულაციის კონცენტრაციის ყველაზე
ეფექტური საშუალ
 ება, არამედ, არახელსაყრელ გარემოში, ამის განხორ
ციელების, ალბათ, ყველაზე სახიფათო გზაა. ამას უამრავი დაბალშემო
სავლიანთათვის განკუთვნ ილი საცხოვრებელი პროექტის გამოცდილებაც
ადასტურებს. ზოგიერთ შემთხვევაში, მათ მართლაც ჩინებული შედეგები
აქვთ.
სამსართულიან ი ბინებისაგან განსხვავებით, ლიფტიან ი აპარტამენ
ტები სტანდარტიზაციას მხოლოდ იმიტომ არ განიცდის, რომ ლიფტიან ი
აპარტამენტებია. თუმცა ასეთი სტანდარტიზაცია მართლაც წარმოიქმნ ება,
თუკი ისინი სამეზობლოს დაბინავების ერთადერთ საშუალ
 ებად იქცევა,
ისევე როგორც სამსართულიან ი სახლები აწარმოებს მონოტონურ სტან
დარტიზაციას, როდესაც სამეზობლოს პოპულაციის ბინებით უზრუნველ
ყოფის ერთადერთი საშუალ
 ება ხდება.
ქალაქის სამეზობლოთა ბინით უზრუნველყოფის მხოლოდ ერთი,
ან ორი მეთოდი, ყველა შემთხვევაში წამგებიან ია. ამ მხრივ, რაც უფრო
მეტია მრავალფეროვნება, მით უკეთესია. როგორც კი ვარიაც
 იათ
 ა რაო
დენობა და დიაპ აზონი მცირდება, მოსახლეობ ისა და დაწესებულებების
მრავალფეროვნებაც, ზრდის ნაცვლ
 ად, სტატიკური ხდება ან მცირდება.
მაღალი სიმჭიდროვისა და ნაგებობების მრავალფეროვნების ერთ
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მანეთთან შეხამება არც ისე ადვილი საქმეა, თუმცა ცდად ღირს. ქვემოთ
დავინახავთ, რომ ანტიქალაქდაგეგმარება და ზონირება პირდაპირ ეწი
ნააღმდ
 ეგება ამას.
მაღალი სიმჭიდროვის პოპულარულ არეალ
 ებს შენობათა საკმაოდ
დიდი, ზოგჯერ უზარმაზარი მრავალფეროვნება აქვს. გრინვიჩ-ვ ილიჯი
ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია. იგი ახერხებს ნაგებობათა სტან
დარტიზაციის გარეშე, აკრზ ე 125-200 ბინით უზრუნველყოს მოსახლეობ ა.
ამ საშუალო მაჩვენებელს ქმნის ნარევი, სადაც შედის ყველაფერი – ერ
თოჯახიან ი ან რამდენიმებინიან ი სახლებითა და მრავალი სახის პატარა,
საერთო ბინით დაწყებული, დამთავრებული სხვადასხვა ტიპისა და ასაკის
ლიფტიან ი აპარტამენტებით.
ხოლო მიზეზი იმისა, თუ რატომ   ახერხებს გრინვიჩ-ვ ილიჯი ასეთი
მაღალი სიმჭიდროვის მრავალფეროვნების ასეთივე მაღალ მაჩვენებელ
თან შერწყმას, საცხოვრებლად გამოყოფილი მიწის ინტენსიური განაშენი
ანებაა. ამ მიწის შედარებით მცირე ნაწილია დარჩენილი ღიად და განაშე
ნიან ების გარეშე. უმეტესწილად, შენობებს საცხოვრებლად გამოყოფილი
მიწის 60-დან 80%-მდე უკავიათ, ხოლო დანარჩენი 20-40% ეზოებზე, მოედ
ნებსა და მსგავსი ტიპის სივრც
 ეებზე მოდის. ეს მიწის განაშენიან ების მაღა
ლი მაჩვენებელია. ასეთ შემთხვევაში, მიწათსარგებლობა იმდენად ეფექ
ტურია, რომ თავად შენობებში საკმაო „არაეფექტურობების“ არსებობის
შესაძლებლობას უშვებს. მათი უმეტესობა შეიძლება არ იყოს ეფექტური
კონცენტრირებაში, მაგრამ, ამის მიუხედავად, საშუალ
 ოდ მაინც მაღალი
სიმჭიდროვეები მიიღწევა.
ახლა კი წარმოიდგინეთ, რომ საცხოვრებელი მიწის მხოლოდ 15 ან
თუნდაც 25%-ია განაშენიან ებული, ხოლო დანარჩენი 75-85% – ღია და გა
უნაშენიან ებელია. ეს ჩვეულებრივი ციფრებია საბინაო პროექტებისთვის,
მათი უზარმაზარი ღია სივრც
 ეებით, რომელთა კონტროლი ასე ძნელია
საქალაქო ცხოვრებაში და რომლებიც ამდენ ვაკუუმსა და უსიამ ოვნებას
ბადებენ. ღია სივრც
 ის დიდი ოდენობა სამშენებლო მიწის მნიშვნ ელოვან
შემცირებას ნიშნავს. თუკი ღია სივრც
 ის წილი ორმაგდება და 40-დან 80%მდე იზრდ
 ება, სამშენებლო მიწა ორი მესამედით მცირდება! 60%-ის მაგი
ერ, 20% რჩება.  
ამხელა სივრც
 ის ღიად დატოვება, ბინების კონცენტრაციის მხრივ,
მიწის „არაეფექტურად“ გამოყენებას ნიშნავს. შედეგად, ან ძალიან დაბა
ლი უნდა იყოს ბინების სიმჭიდროვე, ან სამშენებლოდ გამოყოფილ მცირე
მიწაზე ბინების კონცენტრაცია ეფექტურად უნდა განხორციელდეს. ასეთ
პირობებში მაღალი სიმჭიდროვის მრავალფეროვნებასთან შეხამება,
შეუძლებელი ხდება. ლიფტიან აპარტამენტებს, და ხშირად ძალიან მაღ
ლებს, აქ თავს ვერ ავარიდებთ.
მანჰეტენზე, სტიუვესანთ-თაუნის პროექტში, აკრზ ე 125 ბინის სიმჭიდ
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როვე ფიქსირდება – სიმჭიდროვე, რომელიც გრინვიჩ-ვ ილიჯის დაბალ
მაჩვენებელს შეესაბამება. ამდენად, ბინების იმ რაოდ
 ენობის მისაღწევად,
რაც სტიუვესანთ-თ
 აუნშია, სადაც მიწის მხოლოდ 25%-ია განაშენიან ებუ
ლი, საჭირო ხდება შენობების მკაცრი სტანდარტიზაცია თითქმის იდენ
ტურ, მასიურ ლიფტიან აპარტამენტებად. უფრო მდიდარი წარმოსახვის
მქონე არქიტექტორებსა და დამგეგმარებლებს, შესაძლოა, შენობათა
სხვაგვარი არანჟირება მოეხდინათ, თუმცა ამითაც მხოლოდ ხელოვნურ
განსხვავებას მივიღებდით. მიწის მოშენების ასეთ დაბალ და სიმჭიდრო
ვის ასეთ მაღალ პირობებში, მათემატიკური შეუძლებლობა გენიოსსაც კი
დაბრკ ოლებას შეუქმნ იდა რეალ
 ური განსხვავებულობის დაგეგმარებაში.
ჰენრი უიტნი, არქიტექტორი და ბინათმშ ენებლობის ექსპერტი, იყე
ნებს რა საჯარო საცხოვრებლის და თითქმის ყველა ფედერალურ დო
ნეზე სუბსიდირებულ, განახლების გეგმებში მოთხოვნილ, მიწის დაფარ
ვის დაბალ კოეფიციენტს, ლიფტიან ი და დაბალსართულიან ი შენობების
თეორ
 იულად შესაძლო კომბინაციებს გვთავაზობს. მან აღმოაჩ ინა, რომ
მნიშვნ ელობა არ აქვს, როგორ დაან აწევრებ, თუკი არ გაიზრდ
 ება მიწის
ნაგებობებით დაფარვის კოეფიციენტი. ანუ, თუკი არ შემცირდება ღია სივ
რცე, ფიზიკურად შეუძლებელია ნაგებობების სტანდარტიზაციის გარეშე,
დაბალ საქალაქო სიმჭიდროვეებს (აკრზე 40 ბინა) აცდე. მიწის დაბალი
ინტენსივობით ათვისების შემთხვევაში, აკრზ ე 100 ბინა მცირედ მრავალ
ფეროვნებასაც კი ვერ ქმნის, და ეს სიმჭიდროვე შესაძლო მინიმუმია, თუკი
უვარგისი „შუალედური“ სიმჭიდროვეებისთვის თავის არიდება გვსურს.
ნაკლებად ათვისებული მიწა, (მნიშვნელობა არ აქვს, რა მექანიზმე
ბითაა ნაკარნახევი, ლოკალური ზონირებით თუ ფედერალური განკარგუ
ლებით), შენობათა მრავალფეროვნება და სიცოცხლისუნარიან ი სიმჭიდ
როვეები ერთმანეთთან შეუთავსებელი გარემოებებია. თუკი ნაკლებად
განაშენიან ებულ მიწებზე სიმჭიდროვე იმდენად მაღალია, რომ ხელს
უწყობს მრავალფეროვნების წარმოქმნ ას, ის ავტომატურად ზედმეტად მა
ღალია ამის დასაშვებად. ეს კი ჩაშენებული წინააღმდ
 ეგობაა.  
თუმცა, დავუშვათ, რომ მიწა ინტენსიურადაა ათვისებული. რამდე
ნად შეიძლება გაიზ არდოს სამეზობლოს სიმჭიდროვე სტანდარტიზაციის
გარეშე? ეს მეტწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა რაოდენობით და
რა სახის ვარიაც
 იაა უკვე წარმოდგენილი სამეზობლოში. წარსულისგან
მემკვიდრეობ ით მიღებული მრავალფეროვნება აწმყ ოში (და დროთა გან
მავლობაში – მომავალშიც), ვარიაც
 იათ
 ა ზრდის საფუძველია. წარსულ
ში სამსართულიან ი ან ხუთსართულიან ი საცხოვრებელი სახლებით უკვე
სტანდარტიზებული სამეზობლო, ვერ მიიღ
 ებს სრულფასოვან მრავალფე
როვნებას აწმყ ოში კიდევ ერთი ტიპოლოგიის დამატებით. სიმჭიდროვე
მოიმ ატებს, თუმცა მთელი წარმატებაც ეს იქნება. ყველაზე ცუდი შესაძლო
შემთხვევა  წარსულის საფუძველს მოკლებული ცარიელი მიწაა.
230

შეუძლებელია გვქონდეს იმის მოლოდინი, რომ სამეზობლოებში
საცხოვრებელი ბინების ან მათი ნაგებობების მრავალი, რეალურად განს
ხვავებული ტიპის დამატება შესაძლებელია ერთ რომელიმე მომენტში. ეს
ილუზიაა . მშენებლობაში ტენდენციები არსებობს, მათ უკან კი – ეკონომი
კური და ტექნოლოგიური ფაქტორები დგას. ეს ტენდენციები გამორიცხავს
ნამდვ ილად განსხვავებული საცხოვრებელი ნაგებობების ერთ რომელი
მე მომენტში მშენებლობას.  
რაიო
 ნ ებში, სადაც ბინების სიმჭიდროვე ძალიან დაბალია, მისი აწე
ვა და ვარიაც
 იის გაზრდ
 ა შესაძლებელია ახალი ნაგებობების მხოლოდ
სხვადასხვა, განცალკევებულ ადგილებში ჩამატებით. მოკლედ, სიმჭიდ
როვეები უნდა გაიზ არდოს და ამიტომ, ახალი შენობები უნდა აიგოს თან
დათანობით და არა უცაბედად და კატაკლიზმურად, რასაც დეკადების
მანძილზე აღარაფერი მოჰყვ ება. თავად თანდათანობითი, მაგრამ განგრ
ძობითი სიმჭიდროვის ზრდის პროცესი გამოიწვევს მრავალფეროვნების
ზრდასაც. შესაბამისად, შესაძლებელი გახდება მაღალი, ზღვრული სიმ
ჭიდროვეების მიღება სტანდარტიზაციის გარეშე.  
სტანდარტიზაციის გარეშე სიმჭიდროვის ზრდას საბოლოოდ ზღვა
რი აქვს, რა თქმა უნდა მიწის სახით, მაშინაც კი, როდესაც განაშენიან ების
მაჩვენებელი ძალიან მაღალია. ბოსტონის ნორს-ენდშ ი მაღალი სიმჭიდ
როვე – საშუალ
 ოდ 275 ბინა ერთ აკრზ ე, ანგარიშგასაწევ ვარიაც
 იებსაც შე
იცავს; თუმცა, ეს კარგი კომბინაცია მიწის ათვისების ხარჯზე მივიღეთ, რაც
ზოგიერთი შენობის უკან მიწის გადამეტებული პროპორციით ათვისებაში
გამოიხ ატა. წარსულში პატარა კვარტლების უკანა ეზოებში დიდი მასშტ
 ა
ბის მეორ
 ადი მშენებლობა განხორციელდა. რეალ
 ურად, ამ შიდა ნაგებო
ბებს მეტ-ნ აკლებად მცირე წილი აქვთ საერთო სიმჭიდროვეში, რამდენა
დაც, როგორც წესი, საქმე გვაქვს მცირე და დაბალ ნაგებობებთან. იმასაც
ვერ ვიტყვით, რომ მათი არსებობა ერთმნ იშვნ ელოვანი წარუმატებლობაა;
ისინი საკმაოდ მომხიბლავნი არიან, როგორც შემთხვევითი უცნაურობები.
პრობლემა მათი დიდი რაოდ
 ენობაა. რაიო
 ნში რამდენიმე მაღალსართუ
ლიან ი ლიფტიან ი აპარტამენტის დამატებით (საცხოვრებლის ტიპოლო
გია, რომელიც ნორს-ენდს აკლია), კვარტლების შიგნით ღია სივრც
 ეები
რამდენადმე გაიზრდ
 ებოდა, სიმჭიდროვის შემცირების გარეშე. ამავე
დროს გაიზრდ
 ებოდა რაიო
 ნში საცხოვრებლების მრავალფეროვნება.
თუმცა ეს ვერ განხორციელდებოდა, თუ მაღალსართულიან ნაგებობებს
დაერთვებოდა ფსევდოქალაქური მიწის არაინტენსიური განაშენიან ების
მოთხოვნა.  
ვეჭვობ, მკაცრი სტანდარტიზაციის გარეშე, შესაძლებელი იყოს
ნორს-ენდის სიმჭიდროვეზე (აკრზე 275 ბინა) მაღალი მაჩვენებლის
მიღწევა. რაიო
 ნთა უმეტესობისთვის, რომელთაც ნორს-ენდისთვის
სპეციფიკური მემკვიდრეობ ა – შენობათა მრავალფეროვნება აკლია,
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სტანდარტიზაციის საფრთ
 ხის ზღვრული ნიშნული გაცილებით დაბა
ლი უნდა იყოს. ჩემი უხეში ვარაუდით, ეს ნიშნული აკრზ ე 200 ბინაა.
ახლა კი საჭიროა განხილვაში ქუჩებიც შემოვიტანოთ.
მიწის ინტენსიური ათვისება, მიუხედავად მისი აუცილებლობისა,
მაღალ სიმჭიდროვეებზე მრავალფეროვნების შენარჩუნების პროცესში,
შეიძლება აუტანელი გახდეს, განსაკუთრებით, როდესაც მთლიან ი ტე
რიტორიის 70%-ს აღწევს. ის აუტანელი ხდება, თუკი მიწა ხშირი ქუჩებით
არ იქნება დასერილი. გრძელი კვარტლები მიწის ინტენსიური ათვისებით
დამთრგ
 უნველია. ხშირი ქუჩები, რომლებიც შენობათა შორის ღია სივრ
ცეებს წარმოქმნის, ანაზღაურებს სამშენებლო მიწის ინტენსიურ ათვისე
ბას.
ნებისმიერ შემთხვევაში, მრავალფეროვნების წარმოების მხრივ,
ხშირი ქუჩები ქალაქის რაიო
 ნ ებისთვის აუცილებელია. ამიტომ მათი მნიშ
ვნელობა, როგორც ინტენსიურად ათვისებული მიწის აუცილებელი თანმ
დევისა, კიდევ უფრო აძლიერებს ამ საჭიროებას.
ცხადია, რომ ქუჩების სიმრავლის შემთხვევაში, ქუჩების სახით ღია
სივრც
 ეები მატულობს. თუკი ცოცხალ ადგილებში პარკებს ვათავსებთ,
ამით კიდევ სხვა ტიპის ღია სივრც
 ეებს ვქმნით. ასევე, თუკი არასაცხოვ
რებელი შენობები საცხოვრებელ ნაგებობებს კარგად ერწყმის (ისე, რო
გორც აუცილებელია პირველადი გამოყენებების კარგი ნაზავისთვის),
მსგავსი ეფექტი იქმნ ება, რამდენადაც რაიო
 ნ ის ბინებისა და მაცხოვრებ
ლების მთლიან ი მასა იკლებს.
ამ მექანიზმების კომბინაცია – მეტი ქუჩა, ცოცხალი პარკები ცოცხალ
ადგილებში და სხვადასხვა, არასაცხოვრებელი გამოყენებების ნარევი
საცხოვრებელი შენობების სხვადასხვა ტიპებთან, მკაცრად ჩახუთული
სიმჭიდროვეებისა და მიწის ზედმეტად ინტენსიური გამოყენებისაგან აბსო
ლუტურად განსხ ვავებულ შედეგს იძლევა. ეს კომბინაცია ასევე ქმნის რიგ
შედეგებს – აბსოლუტურად განსხვავებულს მაღალი სიმჭიდროვეებისგან,
სადაც საცხოვრებელი მიწის დიდი ნაწილი „გამოთავისუფლებულია“.
ეს შედეგები ერთმანეთისგან კარდინალურად იმიტომ განსხვავდე
ბა, რომ თითოეული ზემოთ ნახსენები მექანიზმი, ბევრად მეტს გვთავა
ზობს, ვიდრე განაშენიან ების მაღალი ინტენსივობისგან მიწის უბრალო
„გამოთავისუფლება“. თითოეული მათგანი განსხვავებულ როლებს თამა
შობს არეალ
 ის გამრავალფეროვნებისა და გამოცოცხლების საქმეში, იმ
გვარად, რომ მაღალი სიმჭიდროვისგან რაღაც კონსტრუქციულს, და არა
უბრალოდ ინერტულს, ვიღებთ.
იმის თქმა, რომ ქალაქებს ბინების მაღალი სიმჭიდროვე და მიწის ინ
ტენსიური ათვისება სჭირდებათ (როგორც ამას ახლა ვამბობ), კონვენციუ
რი მოსაზრების თანახმად, კაციჭამია ზვიგენის მოკავშირეობ აზე უარესია.
მაგრამ ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ებენზერ ჰოვარდი
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ლონდონის ჯურღმ ულებს დააკვირდა და დაასკვნ ა, რომ ხალხის გადა
სარჩენად ქალაქური ცხოვრების მიტოვება იყო საჭირო. ქალაქგეგმა
რებისა და საბინაო რეფორმისგან განსხვავებით, მიღწევებმა ნაკლებად
მომაკვდ
 ავ სფეროებში, როგორებიცაა მედიცინა, სანიტარია, ეპიდემო
ლოგია, კვებისა და შრომითი კანონმდ
 ებლობა, გადატრიალ
 ება მოახდი
ნა იმ საშიშ და დეგრადირებულ გარემოში, რომელიც მაღალი სიმჭიდრო
ვის მქონე ქალაქების განუყოფელი ნაწილი იყო.
ამასობაში იზრდ
 ებოდა მეტროპოლიური არეალ
 ების მოსახლეობ ა
(ვგულისხმობ ქალაქის ცენტრებს, სუბურბანულ გარეუბნებს და მათთან
მიბმულ მცირე ზომის ქალაქებს). ზრდამ იმ წერტილამდე მიაღწია, რომ
მთლიან ი მოსახლეობ ის ზრდის  97% მათზე მოდის.
„სავარაუდოდ ეს ტენდენცია გაგრძ ელდება“, – გვეუბნება დოქტორი
ფილიპ მ. ჰაუზერი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის მოსახლეობ ის კვლევის ცენ
ტრის დირექტორი, – „…რადგან ასეთი აგლომერაციები წარმოადგენს
მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ყველაზე ეფექტურ ერთეულებს მათ
შორის, რაც აქამდე ჩვენს საზოგადოებას შეუქმნ ია. სინამდვ ილეში, თავად
„სტანდარტული მეტროპოლიური არეალ
 ების“  ზომა, სიმჭიდროვე და სის
ხლს ავსეობ ა, რომელთაც ზოგიერთი დამგეგმარებელი აკრიტიკებს, ჩვენი
ყველაზე საამ აყო ეკონომიკური უპირატესობებია“.
დოქტორი ჰაუზერი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატე
ბის მოსახლეობ ა 1958-დან 1980 წლამდე დაახლოებით 57 მილიონ იდან
(მხედველობაში იღებს რა 1942-44 წლებში დაფიქსირებულ შობადობის
დაბალ მაჩვენებელს) 99 მილიონ ამდე ადამიან ით გაიზრდ
 ება (ამ შემთხ
ვევაში იგი ითვალისწინებს 1958 წელთან შედარებით 10%-ით გაზრდ
 ილ
შობადობას). თუკი შობადობის მაჩვენებელი 1958 წელს დაფიქსირებული
რაოდ
 ენობით გაიზრდ
 ება, მოსახლეობ ა 86 მილიონ ით მოიმ ატებს.
მთელი ეს ზრდა თითქმის სრულად იქნება წარმოდგენილი მეტრო
პოლიურ არეალ
 ებში. ზრდის დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, თავად დიდი
ქალაქებიდან წამოვა, რადგან ისინი აღარ არიან ადამიან ების შთანმთ
 ქ
მელები, როგორც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყვნ ენ. ისინი ხალხის მომწო
დებლებად გარდაიქმნ ენ.
ზრდა შეიძლება სუბურბიაშ ი, ნახევარსუბურბიას ა და მონოტონურ  
„შუალედურ“ სარტყლებშიც დაფიქსირდეს – გავრც
 ელდეს რა, მოსაწყე
ნი, დაბალი სიცოცხლისუნარიან ობის მქონე „შუალედური“ სიმჭიდროვის  
ქალაქის შიდა ნაწილებიდან. შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ მეტროპო
ლიური ზრდით და, მისი ნაწილით მაინც, ამჟამად უვარგისი „შუალედური“
სიმჭიდროვის რაიო
 ნ ების ხელახლა შენება დავიწყოთ – ვაშენოთ იქამდე,
სანამ (მრავალფეროვნების გენერირების სხვა წინაპირობებთან შესაბამი
სობაში) მოსახლეობ ის ეს კონცენტრაციები  ქალაქის ცხოვრებას ხასიათსა
და სიცოცხლისუნარიან ობას არ შესძენს.
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ჩვენთვის სირთულეს აღარ წარმოადგენს ისეთი მოქმედებების გან
ხორციელება, რომლითაც მეტროპოლიურ არეალ
 ებში ხალხის მჭიდროდ
კონცენტრირება მოხერხდება, თანაც ისე, რომ თავი ავარიდოთ ეპიდე
მიებს, ანტისანიტარიას ა და არასრულწლოვანთა ექსპლ
 უატ
 აციას. ასეთი
მსჯელობის გაგრძ ელება ანაქრონიზმია. რადგან   დღევანდელ სირთუ
ლეს სწორედ იმ გზების მოძიება წარმოადგენს, თუ როგორ მოვახერხოთ
მეტროპოლიურ არეალ
 ებში ხალხის მჭიდროდ კონცენტრაცია და თავი
ავარიდოთ აპათიური და უმწეო სამეზობლოების ჩამოყალიბებას.
ამ საკითხის გადაწყვეტა   ვერ დაეყრდ
 ნ ობა მეტროპოლიურ არე
ალებში ახალი, მცირე ზომის, თვითკმარი ქალაქებისა და დასახლებე
ბის დაგეგმვ ის ფუჭ მცდელობებს. ჩვენი მეტროპოლიური არეალ
 ები უკვე
სავსეა ამორფული, დეზინტეგრირებული სივრც
 ეებით, რომლებიც ერთ
დროს,   მეტ-ნ აკლებად თვითკმარ და ინტეგრირებულ ქალაქებს, ან და
სახლებებს წარმოადგენდა. როგორც კი მეტროპოლიური არეალ
 ის ჩახ
ლართულ ეკონომიკაში ჩაერთნენ, თავისი სამუშაო, რეკრეაციის ა და ვაჭ
რობის ადგილების არჩევანის სიმრავლით, მაშინვე დაკარგეს თავიანთი
თვითკმარობა, როგორც სოციალ
 ური, ისე ეკონომიკური და კულტურული
თვალსაზრისით. ერთდრ
 ოულად ორი გზით ვერ ვივლით: შეუძლებელია
მეოც
 ე საუკუნის მეტროპოლიური ეკონომიკა მეცხრამეტე საუკუნის იზო
ლირებული ქალაქის ყოველდღიურობას შევუხამოთ.
რადგანაც გვიწევს, თვალი გავუსწოროთ ფაქტს დიდი ქალაქებისა
და მათი მოსახლეობ ის ზრდის შესახებ, მოგვიწევს, ისიც მივიღოთ მხედვე
ლობაში, რომ ნამდვ ილი ქალაქისა და მისი ეკონომიკური პოტენციალ
 ის
გაძლიერებისათვის აუცილებელია ჩვენი წინდახედული მოქმედება. სისუ
ლელეა უარვყ ოთ, რომ ამერიკელები ქალაქის ხალხი ვართ, ვცხოვრობთ
ქალაქის ეკონომიკის პირობებში და ამ უარყოფის პროცესში, მეტროპო
ლიური არეალ
 ების ნამდვ ილი სასოფლო სივრც
 ეებიც დავკარგოთ, რო
გორც ბოლო ათი წლის განმავლობაში, დღეში საშუალ
 ოდ 12 კვადრატუ
ლი კილომეტრის ოდენობით ვკარგავთ.
თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ სამყაროს რაციონ ალური გონი არ
მართავს და ეს ადგილიც არ იქნება გამონაკლისი. უგუნურ დოგმას, რომ
ჯანმრ
 თ
 ელ არეალ
 ებს, როგორიცაა მაღალი სიმჭიდროვის მქონე ნორს-
-ენდი ბოსტონში, ჯურღმ ულები უნდა ერქვას მხოლოდ იმიტომ, რომ მა
ღალი სიმჭიდროვე აქვთ, არც ერთი თანამედროვე დამგეგმარებელი
არ გაიზ იარ
 ებდა, რომ არა ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული ხედვა
მაღალ სიმჭიდროვეში ცხოვრების საკითხზე  და რომ არა ის გარემოება,
რომ ორივე მათგანი საფუძველში ემოციურია.
დიდ ქალაქებში, მაღალ სიმჭიდროვეებში კონცენტრირებული ხალ
ხი, შესაძლოა, აუცილებელ თუ არა, ავტომატურ ბოროტებად მაინც მოგ
ვეჩვენოს. ეს გავრც
 ელებული შეხედულებაა: ადამიან ები მიმზიდველნი
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არიან მცირე რაოდ
 ენობით ყოფნისას, დიდი რაოდ
 ენობით კი – მავნე. ამ
თვალსაზრისის გათვალისწინებით, შეგვიძლია დავასკვნ ათ, რომ ხალხის
კონცენტრაციები ფიზიკურად მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი – თა
ვად ციფრების შეძლებისდაგვარად შემცირებითა და მწვანე სუბურბიული
ცხოვრების სიმშვ იდის ილუზიით. შედეგად, დიდი რაოდ
 ენობით მოსახ
ლეობ ისთვის დამახასიათ
 ებელი უხვი მრავალფეროვნება უნდა უარვყ ოთ,
დავმალოთ, დავასამაროთ უფრო წვრილ, ადვილად დასამუშავებელ
განსხვავებულობაში, რომელიც მცირე მოსახლეობ აში წარმოდგენილი
ჰომოგენურობის მაჩვენებელია და სხვა არაფერი. გამოდის, რომ ეს და
მაბნეველი არსებები – ამდენი ერთად თავმოყრილი ადამიან ი, უნდა და
ვახარისხოთ და უჩუმრად, თავაზიან ად  დავანაწილოთ, როგორც ქათმები
თანამედროვე კვერცხის მწარმოებელ ფაბრიკაში.
მეორ
 ე მხრივ, დიდ ქალაქში, მაღალ სიმჭიდროვეში თავმოყრილ
ხალხს შეგვიძლია პოზიტიურად შევხედოთ და ვირწმუნოთ, რომ ასეთი
გარემო დადებითია. ეს ხალხი ქალაქის შინაგანი მრავალფეროვნების
წყაროა, რადგან ისინი მცირე გეოგრაფიულ არეალზე გამოხატავენ უზარ
მაზარ განსხვავებულობას, ისევე როგორც მდიდარ შესაძლებლობებს,
რომელთაგანაც ბევრი უნიკალური და არაპროგნიზირებადია. ამ თვალ
საზრისიდან გამომდინარეობს, რომ დიდი რაოდ
 ენობით მოსახლეობ ის
ქალაქებში კონცენტრირება სწორხაზოვნად, მხოლოდ ფიზიკურ ფაქტად
არ უნდა განვიხილოთ. ისინი ქალაქთა აქტივში უნდა ჩავწეროთ და მათი
ყოფნა – ვიზეიმ ოთ კონცენტრაციების გაზრდ
 ით, სადაც ეს საჭიროა ქალა
ქის სიცოცხლის გასაღვივებლად. ამის მიღმა, მიზნად უნდა დავისახოთ
ცოცხალი ქუჩის საჯარო ცხოვრება და ეკონომიკურად თუ ვიზუალ
 ურად,
რაც შეიძლება მეტი, მრავალფეროვნების ხელშეწყობა. როგორც არ უნდა
აცხადებდეს პრეტენზიას ობიექტურობაზე, აზროვნების სისტემები ძირეუ
ლი ემოციებიდან და ღირებულებებიდან ამოიზრდ
 ება ხოლმე. თანამედ
როვე ქალაქგეგმარებისა და საბინაო პოლიტიკის  განვითარება, ემოციუ
რად ეფუძნება პირქუშ უარს, აღიარ
 ო ქალაქში ხალხის კონცენტრირების
სასურველობა. ეს ნეგატიური ემოციაა ის, რამაც  დაგეგმარების თეორ
 იის
ინტელექტუალ
 ური სიკვდ
 ილი განაპირობა.
ქალაქებისთვის, მათი დიზაინ ის, დაგეგმარების, ეკონომიკისა თუ
მოსახლეობ ის თვალსაზრისით, ვერაფერი კარგი ვერ შეიქმნ ება იმ ემო
ციური შეხედულების გავლენით, რომელიც მჭიდროდ კონცენტრირებულ
მოსახლეობ ას, ქალაქისთვის აპრიორ
 ი, არასასურველ მოვლენად აღიქ
ვამს. ჩემი აზრით, ეს ხალხი ქალაქის ნამდვ ილი აქტივია. ამოცანა კი ქა
ლაქური ცხოვრების წახალისებაა – ქალაქის იმ მაცხოვრებელთა წახა
ლისება, რომლებიც, იმედია, იცხოვრებენ ისეთ საკმარისად მჭიდრო და
მრავალფეროვან გარემოში, სადაც საქალაქო ცხოვრების განვითარების
ღირსეული შანსი მიეცემათ.
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ზოგიერთი მითი მრავალფეროვნების შესახებ
„გამოყენებების ნარევები უგვანოდ გამოიყ ურებიან. ისინი ტრანს
პორტის მოძრაობ ის  გადატვირთულობას იწვევენ და დამღუპველ გამო
ყენებებს იზიდავენ!“
ეს მხოლოდ რამდენიმეა იმ ცრურწმენებს შორის, რომლებიც ქა
ლაქებს თავიანთ მრავალფეროვნებასთან ბრძოლას აიძულებს. ასეთი
შეხედულებები ხელს უწყობს ქალაქის ზონირების რეგულაციების ჩამო
ყალიბებას. ისინი ქალაქის რეკონსტრუქციის სტერილური, რეგლამენტი
რებული, გამოფიტული კონცეფციის რაციონ ალიზებას ახდენენ და გზაზე
ეღობებიან ისეთი ტიპის დაგეგმარების პრაქტიკას, რომელიც წაახ ალი
სებდა სპონტანურ მრავალფეროვნებას, მისთვის ნოყიერი ნიად
 აგის მომ
ზადებით.
სხვადასხვა გამოყენებათა ჩახლართული კომბინაციები ქაოტ
 ურ
ფორმებად არ უნდა წარმოვიდგინოთ. პირიქით, ისინი კომპლ
 ექსურ და
მაღალგანვითარებულ წესრიგს ქმნიან. წიგნშ ი ყველაფერი სწორედ ამ გა
მოყენებათა კომბინირებით მიღებული კომპლ
 ექსური წესრიგის ფუნქციო
ნირებას ეხება.
თუმცა, იმის მიუხედავად, რომ შენობების, გამოყენებებისა და სცენე
ბის რთული კომბინაციები ქალაქის წარმატებული რაიო
 ნ ების აუცილებელ
ელემენტებს წარმოადგენს, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მრავალფე
როვნება ასევე მოიც
 ავს სიმახინჯეებს, ურთიერთსაწინააღმდ
 ეგო გამოყე
ნებებს და საგზაო გადატვირთულობას, რომელთა შესახებაც დაგეგმარე
ბის თეორ
 ია საუბრობს?
არახელსაყრელობის ეს მითი იმ წარუმატებელი რაიონ ების მაგა
ლითს ეფუძნება, რომელთაც არა ზედმეტი, არამედ მწირი მრავალფე
როვნება ახასიათ
 ებს. იგი საზრდ
 ოობს მოსაწყენი საცხოვრებელი არეა
ლების სურათით;  ეყრდ
 ნ ობა დაბალი ღირებულების მიწათსარგებლობის
მაგალითებს, როგორებიცაა ჯართის შესაგროვებელი ეზოები ან ნახმარი
მანქანების სადგომები; ცოცხლობს კაშკაშა, უსასრულოდ განფენილი კო
მერციის სურათის ხარჯზე.   თუმცა, ცხადია, არც ერთი მსგავსი გარემოე
ბა ქალაქის ჯანსაღ მრავალფეროვნებას არ გამოხატავს. პირიქით, ისინი
მოწმობენ ქალაქის იმ სამეზობლოებში დასადგურებულ ხრწნას, რომ
ლებშიც მრავალფეროვნებამ ან ვერ მოახ ერხა განვითარება, ან დროთა
განმავლობაში რეგრესი განიცადა. ისინი გამოხატავენ იმას, თუ რა ემარ
თება ნახევრადსუბურბიას, რომელიც ქალაქით გარშემორტყმული აღმოჩ
ნდება, მაგრამ თავად ვერ ახერხებს ზრდას და წარმატებული რაიო
 ნ ის შე
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საბამის ეკონომიკურ ქცევას.
მზარდი მრავალფეროვნების ის სახეობ ა, რომელიც კომბინირებუ
ლი პირველადი გამოყენებებით, ხშირი ქუჩებით, შენობათა ასაკისა და
სიმაღლის განსხვავებულობით და მომხმარებელთა მჭიდრო კონცენტ
რაციით
 აა წახალისებული, არ შეიც
 ავს მრავალფეროვნების იმ ნაკლებს,
რომლებზეც დაგეგმარების ფსევდომეცნიერება, ჩვეულებრივ, მიუთი
თებს. ვეცდები, ავხსნა, რატომ ვთვლი ასე და რატომ მივიჩნევ ამ ნაკლს
ფანტაზიად, რომელიც, როგორც სხვა ზედმეტად სერიოზ ულად მიღებული
ფანტაზიები, აბრკ ოლებს რეალ
 ობის ადეკვატურად აღქმას.  
პირველ რიგში, მხედველობაში მივიღოთ შეხედულება, რომ მრა
ვალფეროვნება უგვანოდ გამოიყ ურება. ცხადია, ყველაფერი, რაც ცუდა
დაა გაკეთებული, უგვანოდ გამოიყ ურება. თუმცა, ეს შეხედულება რაღაც
სხვას გულისხმობს. ის ამბობს, რომ ქალაქის გამოყენებათა მრავალფე
როვნება გარეგნულად ქაოტ
 ურად გამოიყ ურება, ხოლო გამოყენებათა
ჰომოგენურობით დაღდასმული ადგილები – მოწესრიგებულად, ან ყო
ველ შემთხვევაში, მოწესრიგებული ესთეტიკური მოპყრობის მიმართ უფ
რო დამყოლია.
მაგრამ, რეალ
 ურ ცხოვრებაში, ჰომოგენურობა და გამოყენებებს შო
რის ძლიერი მსგავსება, რთულ ესთეტიკურ პრობლემებს წარმოშობს.
თუკი გამოყენებათა იგივეობრიობ ას გულწრფ
 ელად ვაჩვენებთ ისე
თად, როგორიც ის სინამდვ ილეშია, ვნახავთ, რომ იგი მონოტონურად
გამოიყ ურება. ზედაპირულად ამ მონოტონურობას შეიძლება ჰქონდეს
ერთგვარი, მაგრამ ამავდრ
 ოულად მოსაწყენი წესრიგის სახე, თუმცა, ეს
თეტიკური თვალსაზრისით, იგი ღრმა უწესრიგობის მატარებელია – უწეს
რიგობის, რომელსაც მიმართულებაც კი არ აქვს. მოძრაობ ადგილებში,
რომლებიც მონოტონურობითა და განმეორ
 ებადი იგივეობრიობ ით ხასი
ათდება, თუმცა ამ მოძრაობ ას არსად მიჰყავხარ. ჩრდილოეთი იგივეა,
რაც სამხრეთი, დასავლეთი კი – აღმოსავლეთი. ხშირად, ჩრდილოეთი,
სამხრეთი, აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთისგან არ განირჩევა,
მაგალითად, დიდი საცხოვრებელი პროექტების ტერიტორიაზ ე ყოფნისას.
მიმართულებებში ორიენტირებისთვის მნიშვნ ელოვანი განსხვავებებია სა
ჭირო. განმეორ
 ებადი იგივეობრიობ ის სცენები მიმართულებისა და მოძ
რაობ ის ბუნებრივ მახასიათ
 ებლებს მოკლებულა, და ამგვარად, დამაბნევ
ლად გამოიყ ურება. ეს კი, სხვა არაფერია, თუ არა ქაოს ი.
ზოგადად, ამ ტიპის მონოტონია დამთრგ
 უნველადაა მიჩნეული, თუმ
ცა ზოგიერთი დამგეგმარებელი და ყველაზე რუტინულად მოაზროვნე უძ
რავი ქონების დეველოპერი მას იდეალ
 ად მიიჩნევს.
ამის საპირისპიროდ, იქ სადაც გამოყენებები ჰომოგენურია, ხშირად
აღმოაჩ ენთ, რომ წინასწარ გამიზნული განსხვავებები და სახესხვაობ ები
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შენობათა შორისაა თავმოყრილი. მაგრამ ეს გამიზნული განსხვავებები
ესთეტიკურ სირთულეებსაც ქმნის. რამდენადაც ის შინაგანი განსხვავე
ბები, რომელთაც გამოყენებათა მრავალფეროვნება წარმოქმნ ის, შენო
ბათა შორის წარმოდგენილი არ არის. მათი ხელოვნურად წარმოქმნ ის
მცდელობა მხოლოდ სურვილს მოწმობს, წარმოაჩ ინონ ისინი, როგორც
განსხვავებები.
ამ ფენომენის ზოგიერთ, შედარებით ვულგარულ მანიფესტაციებს,
ჯერ კიდევ 1952 წელს, Architectural Forum-ის რედაქტორმა დუგლას ჰას
კელმა „გუგი არქიტექტურა“ უწოდა. იმ დროს გუგი არქიტექტურის ნახვა,
თავისი აყვავებული ფორმით, ძირითადად, გზისპირა კომერციული ზო
ლების ჰომოგენურ და სტანდარტიზებულ დაწესებულებებში შეიძლებოდა:
ჰოთ-დ
 ოგის ფორმის ჰოთ-დ
 ოგის სტენდები,  ნაყინის კონუსისებრი ფორ
მის სანაყინეები. ეს მაგალითები ცხადად მოწმობს იმას, თუ როგორ ცდი
ლობენ კომერციული დაწესებულებები იგივეობრიობ ის პირობებში, ექ
სიჰიბიციონ იზმის ხარჯზე, ერთმანეთისგან განსხვავებულნი გამოჩნდ
 ნ ენ.
ჰასკელი აღნიშნავდა, რომ განსხვავებულად წარმოჩენისკენ ლტოლვის
იგივე იმპულსები უფრო რთულ მშენებლობაშიც იჩენდა თავს: ახირებული
სახურავები, ახირებული კიბეები, ახირებული ფერები, ახირებული სიმბო
ლოები, ყველაფერი ახირებული.
ახლახან მან აღმოაჩ ინა, რომ ექსჰიბიციონ იზმის ნიშნები უკვე ღირ
სეულ დაწესებულებებშიც ვლინდება.
ასეთი ნიშნების აღმოჩენა საოფ
 ისე შენობებში, სავაჭრო ცენტრებში,
სამოქალაქო ცენტრებსა და აეროპორტის ტერმინალებშიც არ გაგვიჭირ
დება. ეუჟინ რასკინი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის არქიტექტურის პროფე
სორი, ამავე ფენომენს აღწერს ნარკვევში „მრავალფეროვნების ბუნებაზე“,
რომელიც Columbia University Forum-ის 1960 წლის ზაფხულის გამოცემაში
დაიბ ეჭდა. „ნამდვილი არქიტექტურული მრავალფეროვნება“, – აღნიშნავს
რასკინი, – „ სხვადასხვა ტექსტურების ან ფერების გამოყენებაში არ ვლინ
დება“...
„მაშ რაში, იქნებ კონტრასტულ ფორმებში?“ – კითხულობს ის. შედა
რებით დიდ სავაჭრო ცენტრშ ი სტუმრობა (ქროს-ქაუნთის სავაჭრო ცენტ
რი, ნიუ-იორკის უესტჩესტერის ოლქში ალბათ პირველია, რაც თავში მო
გივათ, თუმცა თავად აირჩიეთ მაგალითი) ყველაფერს ნათელს მოჰფენს:
მიუხედავად იმისა, რომ ფილები, კოშკები, წრეები და ჰაერში გამოკიდე
ბული კიბეები ნაკვეთს უხვად ერტყმის გარს, შედეგი მაინც იგივეობრივი
ტანჯვის ასოციაციას იწვევს. შესაძლოა, სხვადასხვა ინსტრუმენტებით გა
წამონ, თუმცა ტკივილი მაინც ერთია…
როდესაც, ვთქვათ, ბიზნესარეალს ვაშენებთ, სადაც ყველა (ან პრაქ
ტიკულად ყველა) ფულის შოვნაშია ჩართული, ან საცხოვრებელ არეალს,
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სადაც ყველას მოთხოვნა საბინაო მყუდროებაა, ან სულაც სავაჭრო არე
ალს, რომელიც ფულისა და საქონლის გაცვლ
 ის ადგილად უნდა იქცეს
– მოკლედ ყველგან, სადაც ადამიან ის აქტივობათაგან მხოლოდ ერთი,
სპეციფიკური ელემენტია წარმოდგენილი, არქიტექტურა უძლურია შექმ
ნას რეალ
 ური მრავალფეროვნება. დიზაინ ერს შეუძლია ცვალოს ფერები,
ტექსტურები და ფორმები იქამდე, სანამ მისი სახაზავი ინსტრუმენტები და
ჭიმულობისგან არ დეფორმირდეა, თუმცა ამით იგი მხოლოდ ცხადყოფს,
რომ ხელოვნება ის მედიუმია, რომელშიც ტყუილს წარმატება არ უწერია.
გამოყენებათა ჰომოგენურობა, ქუჩაზე თუ სამეზობლოში, მოჩვენე
ბითი განსხვავებულობის ცდუნებას წარმოშობს. უილშირ ბულვარი ლოს-ანჯელესში ამ მოჩვენებითი, ზედაპირული განსხვავების წარმოქმნ ის ფუჭ
მცდელობათა საუკეთესო მაგალითია, რომელიც რამდენიმე კილომეტ
რის სიგრძ ეზე მონოტონური საოფ
 ისე ნაგებობების მშენებლობით დას
რულდა.
მაგრამ ლოს-ანჯელესი სულაც არაა გამორჩეული ამგვარი ხედე
ბით. ასევეა სან-ფ
 რანცისკო, მიუხედავად ლოს-ანჯელესის ასეთი ფენომე
ნის მიმართ სრული უპატივცემულობისა, თავისი დახარისხებული სავაჭრო
ცენტრებითა და საბინაო პროექტებით გაჯერებული, ახალი გარეუბნებით,
იგივენაირ
 ად გამოიყ ურება და მიზეზები აქაც იდენტურია. ეუკლიდ ავენიუ
კლივლენდშ ი, რომელსაც კრიტიკოსები ერთ-ერთ ყველაზე მშვენიერ ამე
რიკულ გამზირად  მიიჩნევდნ ენ (იყო კიდევაც იმდრ
 ოს. ის გარეუბნის ტი
პის გამზირს წარმოადგენდა, მშვენიერი დიდი სახლებითა და ვრცელი,
თვალწარმტ
 აცი ბაღებით), დღეს კი, რიჩარდ ა. მილერის Architectural Forum-ში გამოქვეყნებული სამართლიან ი შეფასებით, ქალაქის ყველაზე უშ
ნო და არაორგანიზებულ ქუჩად იქცა.
ურბანული გამოყენებების დანერგვისას ეუკლიდ ავენიუს ჰომოგენუ
რობა დაეუფლა –  საოფ
 ისე ნაგებობები ერთიმეორ
 ის მიყოლებით და ზე
დაპირული, მყვირალა განსხვავებები.
გამოყენებათა ჰომოგენურობა გარდაუვალ ესთეტიკურ დილემას
წარმოშობს: ჰომოგენურობა ისევე ჰომოგენურად უნდა გამოიყ ურებოდეს,
როგორიც არის და იყოს მონოტონური, თუ უნდა ეცადოს გვერდი აუაროს
ვიზუალ
 ურ ერთგვაროვნებას თვალისმომჭრელი, მაგრამ უაზრო და ქაო
ტური განსხვავებებით? ქალაქის იერსახის კუთხით, ეს საკითხი ჰომოგენუ
რი სუბურბანული არეალ
 ების ზონირების ძველი, კარგად ნაცნობი ესთე
ტიკური პრობლემაა: როგორ უნდა მოხდეს ზონირება - მოვითხოვოთ თუ
ავკრძ ალოთ გარეგნული მსგავსება? თუკი ერთფეროვნებას ვკრძალავთ,
სად უნდა გადიოდ
 ეს  დიზაინ ის შეუსაბამობის ზღვარი?
ყველგან, სადაც ქალაქის არეალს გამოყენებათა ჰომოგენურობა
ახასიათ
 ებს, ესთეტიკური პრობლემა ხელახლა და უფრო ინტენსიურად
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დგება, ვიდრე სუბურბანულ გარემოში, რადგან ქალაქის ზოგად სცენაში
შენობები ბევრად უფრო წამყვ ან როლს ასრულებს. ქალაქებისთვის ეს სა
საცილო დილემაა და მასზე ამომწურავი პასუხი არ არსებობს.
მეორ
 ე მხრივ, გამოყენებათა მრავალფეროვნება, მიუხედავად იმი
სა, რომ ხშირად არასწორად ეპყრობიან, მაინც იძლევა ავთენტური ში
ნაარსობრივი განსხვავებების გამოვლენის შესაძლებლობას. ასეთი გან
სხვავებები, ყოველგვარი ექსჰიბიციონ იზმისა და ნაძალადევი ინოვაციის
გარეშე, თვალისთვისაც საინტერესო და მიმზიდველი ხდება.
ნიუ-იორკის მე-5 ავენიუ, რომელიც მე-40 და 59-ე ქუჩებს შორის
მდებარეობს, დიდი და მცირე ზომის მაღაზიების, ბანკების, საოფ
 ისე ნა
გებობების, ეკლესიებისა და ინსტიტუციების საოცრად ფართო სპექტრს
აერთიან ებს. მისი არქიტექტურა განსხვავებებს გამოყენებათა მრავალ
ფეროვნებაში, სხვადასხვა ასაკის მქონე ნაგებობათა კომბინირებაში,
ტექნოლოგიურ და ისტორიულ გემოვნებათა სიჭრელეში გამოხატავს.
მიუხედავად ასეთი სიჭრელისა, მე-5 ავენიუ სულაც არ გამოიყ ურება არა
ორგანიზებულად და ფრაგმენტირებულად1. მე-5 ავენიუს არქიტექტურული
კონტრასტები, ძირითადად, შინაარსობრივი განსხვავებებისგან ამოიზრ
დება. მისი მთლიან ობაც, ჰომოგენურობაში ჩავარდნ ის გარეშე, შესანიშ
ნავადაა ურთიერთშეკავშირებული.
ნიუ-იორკის პარკ ავენიუს ახალი ოფისების ზოლი, შინაარსის თვალ
საზრისით, ბევრად უფრო სტანდარტიზებულია, ვიდრე მე-5 ავენიუ. ახლად
განთავსებულ საოფ
 ისე ნაგებობებს შორის, აქ თანამედროვე არქიტექტუ
რის შედევრებსაც შეხვდ
 ებით. მაგრამ აძლევს   თუ არა გამოყენებათა, ან
შენობათა ასაკის ჰომოგენურობა, პარკ ავენიუს რაიმ ე ესთეტიკურ უპირა
ტესობას? არა, და პირიქით, მისი საოფ
 ისე ნაგებობები, მათთვის დამახა
სიათ
 ებელი არქიტექტურული თვითნებობითა და მოსაწყენობით, ვიზუა
ლურად ბევრად უფრო დეზორგანიზებულია, ვიდრე მე-5 ავენიუ. არსებობს
ქალაქის მრავალფეროვნების უამრავი მაგალითი, რომლებიც მოიც
 ავს
საცხოვრებელ გამოყენებას და კარგად მუშაობს. ამის მაგალითებს გვთა
ვაზობს რიტენჰაუს სკვერის არეალ
 ი ფილადელფიაშ ი, ტელეგრაფ-ჰ ილი
სან-ფ
 რანცისკოში და ნორს-ენდის ნაწილები ბოსტონში. საცხოვრებელ
ნაგებობათა მცირე ჯგუფები, შესაძლოა, ჰგავდეს ერთმანეთს ან იდენტუ
რებიც კი იყოს, მაგრამ მონოტონურობის საბურველში არ იქნება გახვეუ
ლი, თუკი დაჯგუფება მოკლე კვარტალზე მეტ ტერიტორიას არ იკავებს და
მაშინვე არ მეორდება. ამ შემთხვევაში, დაჯგუფებას აღვიქვამთ როგორც
1   მისი ერთადერთი, თვალისთვის აშკარად უსიამ ოვნო, დეზორგანიზებულობის ელემენტი
42-ე ქუჩის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში განლაგებული ბილბორდების ჯგუფია. სავარა
უდოდ, ისინი კარგი განზრ
 ახვით განათავსეს, რადგან გამვლ
 ელებს, დღესაც, სულელურად
მოუწოდებენ ოჯახური ლოცვისაკენ, წვიმიან ი დღეებისგან თავის დაცვისკენ და დანაშაულ
თან ბრძოლისკენ. მათი რეფორმის ძალა საეჭვოა, თუმცა იმას კი ნამდვ ილად ახერხებენ,
რომ ხედი ბიბლიოთ
 ეკიდან მე-5 ავენიუზე  გააფ
 უჭონ (ავტ. შენ.).
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ერთეულს, და ვხედავთ როგორც ნებისმიერი მიმდებარე გამოყენებისგან,
ან საცხოვრებელი ტიპოლოგიისგან შინაარსობრივად და ვიზუალ
 ურად
განსხვავებულს.
ზოგიერთ შემთხვევაში გამოყენებათა მრავალფეროვნებას, რო
მელიც ნაგებობათა ასაკის მრავალფეროვნებასთანაა კომბინირებული,
ძალიან გრძელი კვარტლების ხსნაც კი შეუძლია მონოტონურობისაგან
– კვლავაც ყოველგვარი ექსჰიბიციონ იზმის საჭიროების გარეშე, რადგან
ძირეული განსხვავებები არსებობს. ასეთი სახის მრავალფეროვნების მა
გალითად, ნიუ-იორკში მე-5 და მე-6 ავენიუებს შორის მოთავსებული მე-11
ქუჩა გამოდგება, რომელიც მრავალი ღირსებით გამოირჩევა. სამხრე
თის მხარეს, მთელს სიგრძ ეზე განთავსებულია თოთხმეტსართულიან ი
საცხოვრებელი კორპუსი, ეკლესია, შვიდი სამსართულიან ი სახლი, ხუთ
სართულიან ი კორპუსი, ცამეტი ოთხსართულიან ი სახლი, ცხრასართუ
ლიან ი კორპუსი, ხუთი ოთხსართულიან ი საცხოვრებელი ნაგებობა, ხუთი
ოთხსართულიან ი სახლი რესტორნითა და ბარით ქუჩის დონეზე, ხუთ
სართულიან ი სახლი, პატარა სასაფლაო და ექვს სართულიან ი საცხოვ
რებელი სახლი, ასევე რესტორნით ქუჩის დონეზე.  ჩრდილოეთის მხარეს
გვხვდება: ეკლესია, ოთხსართულიან ი სახლი შიგნით საბავშვ ო ბაღით,
ცხრასართულიან ი საერთო კორპუსი, სამი ხუთსართულიანი სახლი, ექ
ვსსართულიან ი კორპუსი, რვასართულიან ი კორპუსი, ხუთი ოთხსართუ
ლიან ი სახლი, ექვს სართულიან ი საბინაო კლუბი, ორი ხუთსართულიან ი
კორპუსი, კიდევ ერთი, ოღონდ ძალიან განსხვავებული ასაკის  ხუთსარ
თულიან ი სახლი, ცხრასართულიან ი სახლი, სოციალ
 ური კვლევის ახალი
სკოლის ბოლოდროინდელი მიშენება ბიბლიოთ
 ეკით ქუჩის დონეზე და
ინტერიერის შიდა ეზოზე გახსნილი ხედით, ოთხსართულიან ი სახლი, ხუთ
სართულიან ი საერთო კორპუსი რესტორნით ქუჩის დონეზე, ღარიბული
შესახედაობ ის მქონე ერთსართულიან ი სამრეცხაო და სამსართულიან ი
სახლი გაზეთებისა და ტკბილეულის მაღაზიით ქუჩის დონეზე. მიუხედავად
იმისა, რომ ჩამოთვლ
 ილთაგან თითქმის ყველა საცხოვრებელი ნაგებო
ბაა, მათში, სხვადასხვა ადგილას, დაახლოებით ათი სხვადასხვა სახის
გამოყენება იჭრება. წმინდად საცხოვრებელი დანიშნულების ნაგებობებიც
კი, სხვადასხვა პერიოდ
 ის ბევრ ტექნოლოგიას ა და გემოვნებას, ცხოვრე
ბის წესსა და ფასს აერთიან ებს, ისინი მოკრძ ალებული, თუმცაღა რეალ
 უ
რი განსხვავებების ფანტასტიკურ რიგითობას წარმოაჩ ენენ: სხვადასხვა
სიმაღლეებს პირველი სართულის დონეზე, განსხვავებულად მოწყობილ
ტროტუარ
 იდან შესასვლ
 ელებს და ა.შ. ასეთ მრავალფეროვნებას შენობა
თა განსხვავებული ასაკი და ტიპოლოგიები განაპირობებს. შედეგი ერთდ
როულად აუღელვებელიცაა და არაცნობიერიც.
ქალაქებში, სადაც შენობათა ნარევების, ზემოთ ხსენებული მე11 ქუჩისგან განსხვავებული, უფრო რადიკალური ფორმები გვხვდება
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(რადიკალური, რადგანაც უფრო ფუნდამენტურ შინაგან განსხვავებებს
ეფუძნება), სხვა კიდევ უფრო საინტერესო ვიზუალ
 ურ ეფექტებსაც შეუძ
ლია აღმოცენება და ამ შემთხვევაშიც, ეს ხდება ყოველგვარი ექსჰიბი
ციონ იზმისა და ვულგარულობის გარეშე. უამრავი ღირსშესანიშნაობ ა თუ
სხვა საკვანძო ნაგებობა, რომელთა რაოდ
 ენობაც აუცილებლად უნდა
გაიზ არდოს და არა შემცირდეს, უშუალ
 ო გარემოსგან გამოყენებების რა
დიკალურ კონტრასტში წარმოჩნდ
 ება. ამგვარად, ვიზუალ
 ურად უფრო გა
მორჩეულია და შინაგან განსხვავებასაც დრამატულობასა და დამატებით
კონტრასტებს სძენს. სწორედ ამაზე საუბრობდა პიტსი (იხ. მერვე თავი),
როდესაც მონუმენტური, ღირსშესანიშნავი შენობების ქალაქის მატრიცაში
განთავსებას უჭერდა მხარს, მათი გამოცალკევებისა და „ღირსების ეზოებ
ში“ განთავსების ნაცვლ
 ად, სადაც მსგავსი მეზობლების გარემოცვაში მო
უხდებოდა არსებობა.
ქალაქის ნარევებში არც შედარებით მოკრძ ალებული, თუმცაღა
რადიკალურად განსხვავებული ელემენტების ესთეტიკური ნიშნით დაწუ
ნებაა გამართლებული. მათაც შეუძლიათ კონტრასტის, მოძრაობ ისა და
მიმართულების გამოხატვა, თანაც ნაძალადევი ზედაპირულობის გარეშე:
საამქროები, სახელოსნოები, რომლებიც საცხოვრებელ ბინებს ერწყმის;
სახელოვნებო გალერეა თევზის ბაზრის გვერდით, რომელსაც ყოველთ
ვის აღტაცებაში მოვყავარ, როცა თევზის საყიდლად გავდივარ; გასტრო
ნომი, რომელიც ქალაქის სხვა ნაწილში მდებარეობს და კონტრასტულად
თანაარსებობს იმ ტიპის მოზრდილ ბართან, სადაც ირლანდიელი ახალი
ემიგრანტები სამუშაოზ ე ამბების გასაგებად იკრიბებიან ხოლმე.
ქალაქის არქიტექტურულ სცენაზე, როგორც რასკინი აღნიშნავს შე
სანიშნავად, რეალ
 ური განსხვავებები გამოხატავს:
„..ადამიან ური მოქმედების ერთმანეთში გადახლართულობას. ისი
ნი მუდამ მოფუსფუსე ხალხითაა სავსე, ხალხით, რომელიც სხვადასხვა
საქმიან ობითაა დაკავებული, ამისთვის სხვადასხვა მიზეზები აქვს და სხვა
დასხვა შედეგებს მოელის. არქიტექტურა ამ განსხვავებებს აირეკლავს და
გამოხატავს არა მხოლოდ ფორმალური, არამედ შინაარსობრივი თვალ
საზრისითაც. რადგანაც ადამიან ები ვართ, ყველაზე მეტად სწორედ ჩვენი
მსგავსი არსებები გვაინტერესებს. არქიტექტურაში, ისევე როგორც ლი
ტერატურასა და დრამაში, სწორედ ადამიანთაშორისი განსხვავების სიმ
დიდრე აძლევს ადამიან ურ გარემოს მისთვის აუცილებელ სიცოცხლეს და
ფერადოვნებას“. . .
განვიხილოთ, თუნდაც, მონოტონურობის საფრთ
 ხე. ჩვენი ზონირე
ბის კანონების ყველაზე უხეში შეცდომა ის გახლავთ, რომ ისინი უშვებენ
შესაძლებლობას, მთელი არეალ
 ი ერთ კონკრეტულ გამოყენებას დაეთ
მოს.
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ვიზუალ
 ური წესრიგის ძიებისას, ქალაქებს შესაძლებლობა ეძლე
ვა არჩევანი გააკ ეთოს სამ ფართო ალტერნატივას შორის. აქედან ორი
დამღუპველია, ერთი კი – იმედისმომცემი. მათ შეუძლიათ მიზნად დაი
სახონ ჰომოგენური არეალ
 ები, რომლებიც ერთფეროვნად გამოიყ ურე
ბა და შედეგად დეპრესიულ-დ
 ეზორიენტირებული გარემო მიიღ
 ონ; შე
უძლიათ ესწრაფოდნენ ჰომოგენურ არეალ
 ებს, რომლებიც ცდილობენ
ერთფეროვნად არ გამოიყ ურებოდნენ და შედეგად ვულგარულობა და
არაავთენტურობა მიიღ
 ო; ან შეუძლიათ სწორება ისეთ გარემოზე აიღონ,
რომელსაც რეალ
 ურ განსხვავებებზე დაფუძნებული მრავალფეროვნება
ახასიათ
 ებს და მინიმუმ საინტერესო, მაქსიმუმ კი – საოცრად მიმზიდველი
შედეგები მიიღ
 ონ.
როგორ შევათავსოთ წარმატებულად ქალაქის მრავალფეროვნე
ბა ვიზუალ
 ურ ასპექტებთან? როგორ დავაფასოთ მისი თავისუფლება და
ამავდრ
 ოულად, ვიზუალ
 ურად ვაჩვენოთ, რომ ეს წესრიგის ფორმაა? ეს
ორი კითხვა ქალაქის ცენტრალურ ესთეტიკურ პრობლემას წარმოად
გენს. ამაზე წიგნის მეცხრამეტე თავში ვისაუბრებ. ამ ეტაპზე კი საკითხი
შემდეგნაირ
 ად დგას: ქალაქის მრავალფეროვნება სულაც არ არის თან
დაყოლილად უშნო. ეს სულელური გაუგებრობაა. მეორ
 ე მხრივ, მრავალ
ფეროვნების ნაკლებობა დეპრესიულ, ან ვულგარულად ქაოტ
 ურ სურათს
გვიხატავს.
მართლა იწვევს მრავალფეროვნება საგზაო მოძრაობ ის გადატვირ
თვას? მოძრაობის გადატვირთვას იწვევს მანქანები, და არა თავად ხალ
ხი.
ყველგან, სადაც მოსახლეობ ა მეჩხრადაა დასახლებული და არა
მჭიდროდ კონცენტრირებული, ან სადაც განსხვავებული გამოყენებები იშ
ვიათ
 ად გვხვდება, ნებისმიერი სპეციფიკური მიზიდულობის წერტილი საგ
ზაო მოძრაობ ის გადატვირთვას იწვევს. ისეთ ადგილებს, როგორებიცაა
კლინიკები, სავაჭრო ცენტრები, კინოთეატრები და სხვა, საგზაო მოძრა
ობის გადატვირთვ ა ხელდახელ მოჰყვ ება და მეტიც, თან სდევს, როგორც
მათკენ მიმავალ, ისე მათგან გამავალ მარშრ
 უტებზე. ვისაც ამ დაწესებუ
ლებების გამოყენება სჭირდება ან უნდა, მოუწევს მანქანით სარგებლობა.
ასეთ გარემოში დაწყებითი სკოლაც კი შეიძლება გადატვირთულ მოძრა
ობას ნიშნავდეს, რადგან საჭიროა ბავშვ ების სკოლაში მიყვანა. კონცენტ
რირებული მრავალფეროვნების ნაკლებობას შეუძლია, თითქმის ყველა
საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, მანქანას მიაჯ აჭვოს ადამიან ები.  
გზებისა და პარკინგისთვის განკუთვნ ილი სივრც
 ეები კიდევ უფრო ფან
ტავს ყველაფერს, რასაც, თავის მხრივ, მანქანით სარგებლობის ინტენსი
ფიკაციაც მოჰყვ ება.
ამის ატანა კიდევ შეიძლება იქ, სადაც ხალხის განფენილობა მაღა
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ლია, თუმცა სიმჭიდროვეში, ეს მდგომარეობ ა აუტანელი ხდება და ყველა
სხვა ღირებულებასა თუ მოხერხებულობის ასპექტს განადგურებით ემუქ
რება.
ქალაქის მჭიდრო, დივერსიფიცირებულ არეალ
 ებში ადამიან ები
კვლავ ფეხით მოძრაობ ენ, თუმცა სუბურბანულ და სხვა ნაცრისფერ სივ
რცეებში ეს აქტივობა არაპრაქტიკული ხდება. ქალაქის არეალში, რაც
უფრო ინტენსიური და მარცვ ლ
 ოვანია (close-grained) მრავალფეროვნე
ბა, მით მეტად მოძრაობს ხალხი ფეხით. ის ადამიან ებიც კი, რომლებიც
ცოცხალ და მრავალფეროვან ქუჩებში მანქანითა თუ საჯარო ტრანსპორ
ტით გარეუბნებიდან მოდიან, ავტომობილით სარგებლობას, ფეხით სია
რულს ამჯობინებენ.
მართლა იზიდავს ქალაქის მრავალფეროვნება მავნე გამოყენე
ბებს? მართლა დამანგრეველია მოცემულ არეალში ყველა (ან თითქმის
ყველა) სახის გამოყენების დაშვება ?
ამის განსასჯელად რამდენიმე განსხვავებული გამოყენების მხედვე
ლობაში მიღება დაგვჭ ირდება, რომელთაგანაც ზოგი რეალ
 ურად საზია
ნოა, ზოგი კი, მათი მავნებლობის შესახებ კონვენციური მოსაზრების არსე
ბობის მიუხედავად – არა.
გამოყენებების ერთ-ერთი დესტრუქციული კატეგორია, რომლის მა
გალითად ჯართის შესაგროვებელი ეზოები გამოდგება, რაიო
 ნ ის ზოგად
მიმზიდველობასა და მოსახლეობ ის კონცენტრაციას არაფერს მატებს.
არაფრის სანაცვლ
 ოდ, ეს გამოყენებები მიწას ზედმეტ მოთხოვნებს უყე
ნებს და მასთან ერთად ესთეტიკურ ტოლერანტობასაც. ნახმარი ავტომო
ბილების სადგომები ამავე კატეგორიაშ ი შედის, ისევე როგორც მიტოვებუ
ლი ან თითქმის გამოუყენებელი ნაგებობები.
ალბათ ყველა (სავარაუდოდ, ამ ობიექტების მფლობელების გარდა)
თანხმდ
 ება იმაზე, რომ გამოყენებათა ეს ნაირსახეობ ები პარაზიტულია.
მაგრამ აქედან სულაც არ გამომდინარეობს, რომ ჯართის შესაგრო
ვებელი ეზოები და მათი მსგავსნი, ქალაქის მრავალფეროვნების თანმდ
 ევ
საფრთ
 ხეებს წარმოადგენს. წარმატებული რაიო
 ნ ები არასოდესაა გადატ
ვირთული ჯართის ეზოებით, მაგრამ არც ამის გამოა წარმატებული. პირი
ქით, მათთან ნაკლებად გვხვდება ჯართის ეზოები სწორედ იმიტომ, რომ
ისინი წარმატებულები არიან.
მომაკვდ
 ინებელი და სივრც
 ის მფლანგველი დაბალეკონომიკური
გამოყენებები, როგორიც ჯართის შესაგროვებელი ეზოები და ნახმარი
ავტომობილების სადგომებია, სარეველებივით იზრდ
 ება იმ ადგილებში,
რომლებიც უკვე გამოფიტული და წარუმატებელია. ისინი ყვავიან იქ, სა
დაც ფეხით მოძრაობ ის დაბალი კონცენტრაციები, ნაკლები მაგნეტიზმი და
სივრც
 ეზე მცირე კონკურენციაა. მათი სავანე ნაცრისფერი არეალ
 ები და
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საქმიან ი ცენტრების გამოფიტული კიდეებია, სადაც მრავალფეროვნებისა
და სიცოცხლისუნარიან ობის ალს სიმხურვალე აკლია. თუ საცხოვრებელი
პროექტების ღია სივრც
 ეებზე ყველანაირ
 ი კონტროლი მოიხსნებოდა და
ეს მკვდარი, გამოუყენებელი სივრც
 ეები თავიანთ რეალ
 ურ ეკონომიკურ
ღირებულებას შეიძ ენდა, ჯართის ეზოები და ნახმარი მანქანების სადგო
მები ზუსტად ის ფუნქციებია, რაც მათ უმეტესობაში აღმოცენდებოდა.  
პრობლემა, რომელსაც ჯართის ეზოები წარმოადგენს, უფრო
ღრმაა, ვიდრე „სიჩლუნგესთან მებრძ ოლები“ ფიქრობენ. არაფერი მიიღ
წევა ყვირილით: – „მოაცილეთ აქედან! აქ ამის ადგილი არ არის!“ პრობ
ლემის გადაჭრის გზა რაიო
 ნში ისეთი ეკონომიკური გარემოს წახალისება
ში მდგომარეობს, სადაც მიწათსარგებლობის უფრო ცოცხალი ფორმები
მომგებიან ი და ლოგიკური გახდება. უამისოდ მიწას კვლავ მსგავსი ჯარ
თის ეზოები დაიკ ავებს, რომელთაც, ბოლოს და ბოლოს, რაღაც ფუნქცია
მაინც აქვთ. ასეთ გარემოში ბევრი ვერაფერი იქნება წარმატებული, მათ
შორის საზოგადოებრივი გამოყენები, მაგალითად, პარკები ან სკოლის
ეზოები, რომლებიც კატასტროფულად ცუდ მდგომარეობ აში აღმოჩნდ
 ება
ხოლმე სწორედ იქ, სადაც ეკონომიკური ფონი ზედმეტად ღარიბია სხვა,
მაგნეტიზმს ა და გარემოს სიცოცხლისუნარიან ობაზე დამოკიდებული გა
მოყენებებისთვის. პრობლემის ის სახეობ ა, რომლის სიმბოლოც ჯართის
შესაგროვებელი ეზოა, მოკლედ რომ ვთქვათ, ვერ გადაიჭრება ვერც მრა
ვალფეროვნების განდევნით და ვერც მისი ჩახშობით. გამოსავალი მრა
ვალფეროვნებისთვის აუცილებელი ნაყოფიერი ეკონომიკური ნიად
 აგის
კატალიზება და ხელშეწყობაა.
გამოყენებათა მეორ
 ე კატეგორიის მაგალითები, რომელსაც, ჩვე
ულებრივ, დამგეგმარებლები და ზონირების სპეციალ
 ისტები საზიან ოდ
მიიჩნევენ არის: ბარები, თეატრები, კლინიკები, ბიზნესები და მანუფაქტუ
რები. მათი აზრით, ისინი განსაკუთრებით საზიან ოა მაშინ, როცა საცხოვ
რებელ არეალ
 ებშია ინტეგრირებული. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ
ასეთი შეხედულება მცდარია და გამოყენებათა ეს კატეგორია, საერთოდ
არაა საზიან ო. არგუმენტები იმის შესახებ, რომ მათზე მკაცრი კონტროლის
დაწესებაა საჭირო, ეფუძნება მათ შედეგებს გარეუბნებში, უსიცოცხლო,
ნაცრისფერ არეალ
 ებში და არა ცოცხალ რაიო
 ნ ებში.
არასაცხოვრებელი გამოყენებების შესახებ ზერელე ცოდნა, უსი
ცოცხლო არეალ
 ებს კარგს არაფერს მოუტანს და შეიძლება პირიქით, და
აზარალოს კიდეც, რადგან ასეთი არეალ
 ები უცხოების მისაღებად, ან მათ
დასაცავად, სათანადოდ აღჭურვილი არაა. თუმცა, კიდევ ერთხელ უნდა
აღინიშნოს, რომ ეს პრობლემა მრავალფეროვნების ნაკლებობის პირმ
შოა, რომელიც გაბატონებულ სიბნელესა და მოწყენილობაში ამოიზრდ
 ე
ბა ხოლმე.
ქალაქის იმ სიცოცხლისუნარიან რაიო
 ნ ებში, სადაც მრავალფეროვ
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ნება კატალიზებულია, ეს გამოყენებები არავითარ საფრთ
 ხეს არ შეიც
 ავს.
ისინი პოზიტიურად აუცილებელია უსაფრთ
 ხოების შესანარჩუნებლად,
ისევე როგორც საჯარო ინტერაქციის ა და ჯვარედინი გამოყენებების არ
სებობისთვის. ამასთან ერთად, ისინი ხელს უწყობენ სხვა ტიპის მრავალ
ფეროვნებას, რომელსაც იგივე პირდაპირი ეფექტები აქვს.
სამუშაო გამოყენებები სხვა საფრთ
 ხობელებსაც გულისხმობს – გა
მონაბოლქვს ა და მფრინავ ფერფლს. ცხადია, ერთიც და მეორ
 ეც მავ
ნებელია, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ქალაქის ინტენსიური
მანუფაქტურული საქმიან ობის (რომლის მნიშვნ ელოვანი ნაწილი სულაც
არ აწარმოებს ასეთი ტიპის გვერდით პროდუქტებს) და სხვა სამუშაო ფუნ
ქციების   საცხოვრებლებისგან სეგრეგირება უნდა მოვახდინოთ. ცხადია,
სასაცილოა მოსაზრება, რომ კვამლს ა და ფერფლს ზონირებითა და მიწის
სორტირების კლასიფიკაციებით უნდა ვებრძ ოლოთ. ჰაერს არაფერი გაე
გება ზონირების საზღვრ
 ების შესახებ. საკითხის არსს პასუხობს რეგულა
ციები, რომლებიც სპეციფიკურად გამონაბოლქვს შეეხება.
უწინ დამგეგმარებლებსა და ზონირების სპეციალ
 ისტებს შორის მი
წათსარგებლობის ჯადოსნურ სიტყვას წებოს ფაბრიკა წარმოადგენდა.
ფრაზა – „ისურვებდი, წებოს ფაბრიკას შენს სამეზობლოში ?“ – საბოლოო
არგუმენტი იყო ხოლმე. რატომ წებოს ფაბრიკა, არ ვიცი, შეიძლება იმი
ტომ, რომ მაშინ წებო მკვდარ ცხენებთან და ძველ თევზთ
 ან ასოცირდე
ბოდა და ეს არგუმენტი, ადამიან ების მიერ ფიქრის შეწყვეტისა და მათი
დაფრთ
 ხობის გარანტიას იძლეოდ
 ა. ასეთი ფაბრიკა ჩვენ მახლობლად
მცირე ზომის, მიმზიდველ, აგურის ნაგებობაში იყო განთავსებული, რომე
ლიც თავის კვარტალში ყველაზე სუფთა ადგილად  გამოიყ ურებოდა.
დღეს „წებოს ფაბრიკა“ სხვა საფრთ
 ხობელამ – „მორგმა“ ჩაან აცვლ
 ა,
რომელსაც უბედურების მანიშნებელ სიმბოლოდ მიიჩნევენ – უბედურები
სა, რომელიც გზას იმ სამეზობლოებში იკვალავს, რომლებსაც გამოყენე
ბებზე მკაცრი კონტროლი აკლია. არადა მორგებსა და დამკრძ ალავ ბიუ
როებს2, როგორც ჩანს, ზიან ი არ მოაქვს. ვფიქრობ სიცოცხლისუნარიან,
მრავალფეროვან ქალაქის სამეზობლოებში, სიცოცხლის შუაგ
 ულში, სიკვ
დილის შემახსენებელი სულაც არ იწვევს იმ შეგრძ ნ ებებს, რასაც უფერულ,
სუბურბანულ ქუჩებზე გამოიწვევდა. საგულისხმოა ისიც, რომ გამოყენება
თა მკაცრი კონტროლის მომხრეები, რომლებიც ასე მედგრად ეწინააღმ
დეგებიან სიკვდ
 ილს ქალაქში, იგივე ენთუზიაზმით ებრძ ვ იან ქალაქში სი
ცოცხლის აღმოცენებას.
გრინვიჩ-ვ ილიჯის ერთ-ერთ კვარტალში, რომელიც დროთა განმავ
ლობაში სულ უფრო იძენს მიმზიდველობას, ინტერესსა და ეკონომიკურ
ღირებულებას, წლებია, დამკრძ ალავი ბიუროა განთავსებული. განა ეს
2   იგულისხმება ისეთი სივრცეები, სადაც შესაძლებელია პანაშვიდების და სხვა სამგლოვიარო
ცერემონიების გამართვა (რედ. შენ.).
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დასაძრახია? ცხადია, ის არ ყოფილა დამაბრკ ოლებელი აქ მობინადრე
ოჯახებისთვის, რომლებმაც ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლების რეაბ ილი
ტაციაშ ი ფული ჩადეს, არც ბიზნესმენებისთვის, რომლებმაც კვარტლის
განახლებაში თავიანთი წვლილი შეიტ
 ანეს, და არც მშენებლისთვის, რო
მელმაც აქ ახალი, მაღალქირიან ი საცხოვრებელი შენობა ააგო.3
იმ უცნაური იდეის შესახებ, რომ სიკვდ
 ილი ქალაქის ცხოვრებაში შე
უმჩნ ეველი უნდა დარჩეს, ბოსტონში ერთი საუკუნის წინ მსჯელობდნ ენ.
მაშინ ქალაქის გაჯანსაღების მესვეურნი, ბოსტონის ცენტრშ ი განთავსე
ბული ეკლესიებისგან, მცირე ზომის ძველი სასაფლაოე ბის მოშორებას
მოითხოვდნ ენ. თომას ბრიჯმენი, ერთ-ერთი ბოსტონელი, რომლის შე
ხედულებამაც აღიარ
 ება ჰპოვა, ასეთ რამეს ამბობდა: „გარდაცვლილთა
დაკრძ ალვის ადგილი, რამდენადაც მის გავლენაზე შეგვიძლია ვისაუბ
როთ, სიწმინდისა და რელიგიის მხარესაა... მისი ხმა ყოველთვის გვსაყვე
დურობს უგუნურებასა და ცოდვას“.
ერთადერთი საღი აზრი, რომელიც ქალაქში დამკრძ ალავი ბიურო
ების განთავსების საწინააღმდ
 ეგოდ ვიპოვე, შესულია რიჩარდ ნელსო
ნის წიგნშ ი „სავაჭრო ტერიტორიათ
 ა სელექცია“.  ნელსონი, სტატისტიკაზე
დაყრდ
 ნ ობით, ამტკიცებს, რომ ის ხალხი, ვინც დამკრძ ალავ ბიუროებს
სტუმრობს, იქვე სავაჭროდ აღარ მიდის. შესაბამისად, სავაჭრო ობიექტე
ბის დამკრძ ალავ ბიუროებთან განთავსება, სავაჭრო უპირატესობას არ
წარმოადგენს.
დიდი ქალაქის ღარიბ სამეზობლოებში, როგორიცაა ნიუ-იორკის
ისთ-ჰ არლემი, დამკრძ ალავი ბიუროები, როგორც წესი, პოზიტიურ და
კონსტრუქციულ ძალად გვევლინება. ეს იმიტომ, რომ დამკრძ ალავი ბიუ
რო მფლობელს, მეწარმეს მოითხოვს. ეს მეწარმე კი, როგორც წესი, ასეთ
სამეზობლოებში ისეთივე ამბიციის, ცოდნისა და ღირსების მატარებელია,
როგორც აფთიაქ არი, დენტისტი, იურისტი ან სასულიერო პირი. ტიპურად,
ისინი ცნობადი საჯარო პერსონაჟები არიან, ადგილობრივ სამოქალაქო
ცხოვრებაში აქტიურად მონაწილეობ ენ და ხშირად, პოლიტიკოსებადაც კი
გვევლინებიან.
დოგმატური დაგეგმარების ტრადიციების სრული დაცვით, ამა თუ იმ
გამოყენების ნავარაუდევი მავნებლობა მიღებულ აზრად ითვლ
 ება კითხ
ვის დაუსმელად: „რატომაა მავნებელი?“ „კონკრეტულად, როგორ და რა
3   საგულისხმოა, რომ ამ კვარტალს აქაურები ყოველთვის აქებდნ ენ, როგორც საცხოვრებ
ლად კომფორტულ ქუჩას და ცხადია, მისი მთავარი დანიშნულება სწორედ საცხოვრებელია,
ფაქტობრივადაც და ვიზუალ
 ურადაც. მაგრამ, დააკვირდით კიდევ რამდენი რამეა საცხოვ
რებლებთან ერთად თავმოყრილი: პირველ რიგში, ზემოთ ნახსენები დამკრძ ალავი ბიურო,
უძრავი ქონების სააგ
 ენტო, ორი სამრეცხაო, ანტიკვარიატ
 ის მაღაზია, შემნახველი და სესხე
ბის სალარო, ექიმის სამი კაბინეტი, ეკლესია და სინაგოგა (კომბინირებული), პატარა თეატ
რი სინაგოგისა და ეკლესიის უკან, საპარიკმახერო, ვოკალის სტუდია, ხუთი რესტორანი და
უცნაური შენობა, რომელიც შეიძლება იყოს სკოლა, ფაბრიკა-სახელოსნო ან სულაც სარეა
ბილიტაციო ცენტრი (ავტ. შენ.).
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ზიან ი მოაქვს?“ ვეჭვობ არსებობდეს რაიმ ე ტიპის ლეგალური ეკონომიკუ
რი გამოყენება (ზოგიერთი არალეგალურიც), რომელიც იმაზე მეტ ზიანს
მოუტანდა ქალაქის რაიო
 ნს, ვიდრე არასაკმარისი მრავალფეროვნება.
არა მგონია, ქალაქის პარაზიტებს შორის, სიჩლუნგის სასიკვდ
 ილო დაა
ვადებაზე დიდი საფრთ
 ხე არსებობდეს.
ამ ყველაფრის შემდეგ, ვეცდები განვიხილო გამოყენებების საბო
ლოო კატეგორია, რომლებიც მათი ადგილმდ
 ებარეობ ის გაუკონტრო
ლებლობის შემთხვევაში, მართლაც საზიან ოა ქალაქის უხვი მრავალ
ფეროვნების მქონე რაიო
 ნ ებში. ისინი ბევრი არაა და შეგვიძლია ერთ
ხელზეც ჩამოვთვალოთ: ავტოსადგომები, დიდი სატვირთო მანქანების
დეპოები, ბენზინგასამართი სადგურები და გიგანტური გარე რეკლამები4.
აგრეთვე ის საწარმოები, რომლებიც არა აუცილებლად თანდაყოლილად
ზიან ის მომტანნი არიან, არამედ გარკვეულ ქუჩებზე შეუსაბამო მასშტ
 აბი
აქვთ.
თითოეული ამ ხუთ პრობლემურ გამოყენებათაგან საკმარისად მომ
გებიან ად შეიძლება იქცეს (ჯართის ეზოებისგან განსხვავებით) იმისთვის,
რომ ეძიოს და მოიპ ოვოს სივრც
 ე სიცოცხლისუნარიან, მრავალფეროვან
არეალ
 ებში. მაგრამ, ხშირად, ისინი ქუჩის ამაოხრებლების როლს ასრუ
ლებენ. მათ, ვიზუალ
 ური თვალსაზრისით, ქუჩებში დეზორგანიზებულობა
შეაქვთ და იმდენად ძლიერად დომინირებენ, რომ რთულია, ხანდახან შე
უძლებელიც კი, ერთი მხრივ ქუჩის გამოყენებაში ან მეორ
 ე მხრივ მის იერ
სახეში მნიშვნ ელოვანი კონტრწ ესრიგის შეტანა.
ჩამოთვლ
 ილ პრობლემურ გამოყენებათაგან პირველი ოთხის ვი
ზუალ
 ური შედეგები ადვილად შესამჩნ ევია და მათ ხშირად განიხილავენ.
ისინი პრობლემურნი არიან, რადგან განსაზღვრ
 ული ტიპის გამოყენებებს
წარმოადგენენ.
თუმცა, ზემოთ აღნიშნული მეხუთე პრობლემური გამოყენება განსხ
ვავებულია, რადგან ამ შემთხვევაში საფრთ
 ხეს მისი ზომა წარმოშობს და
არა თავად ტიპი. გარკვეულ ქუჩებზე, მის მიერ ქუჩის ფრონტის5 ნებისმიე
რი, არაპროპორციულად ფართოდ დაკავება, ქუჩის ვიზუალ
 ურ დეზინტეგ
რაციას ა და გამოცარიელებას იწვევს, თუმცა ზუსტად ამავე ტიპის   გამო
ყენებებს მცირე მასშტ
 აბით, ზიან ი არ მოაქვს და მეტიც, უპირატესობასაც
წარმოადგენს.
მაგალითად, უამრავი „საცხოვრებელი“ ქუჩა, ბინებთან ერთად, ყვე
ლა სახის კომერციულ და სამუშაო გამოყენებასაც აერთიან ებს. ისინიც
მშვენივრად ერგებიან გარემოს, თუკი ქუჩის ფრონტი, რომელიც თითო
ეულ მათგანს უკავია, არ აღემატება, ვთქვათ, ტიპური საცხოვრებელი ნა
4   ხშირად, მაგრამ არა ყოველთვის. რა იქნებოდა თაიმ სკვერი აქ განთავსებული უზარმაზარი
გარე რეკლამების გარეშე? (ავტ. შენ.)
5   იგულისხმება შენობების პირველი სართულის ქუჩაზე გამომავალი ფასადი (რედ. შენ.).
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გებობის სიგანეს.   ასეთ შემთხვევაში გამოყენებები, პირდაპირი და გა
დატანითი მნიშვნ ელობით, ეწერება ქუჩის გარემოში. ქუჩის ვიზუალ
 ური
ხასიათ
 იც თანმიმდევრული და მოწესრიგებულია, ისევე როგორც მრა
ვალფეროვანი.
მაგრამ ასეთივე ქუჩაზე, გამოყენება, რომელიც მოულოდნელად,
არაპროპორციულად დიდი მასშტ
 აბით იკავებს მის ფრონტს, არღვ ევს ქუ
ჩის მთლიან ობას – მის ფრაგმენტაციას ახდენს.
ამ პრობლემას გამოყენებასთან (იმ მნიშვნ ელობით, რომლითაც მას
ზონირების პრაქტიკაში იყენებენ) არაფერი აქვს საერთო.  მაგალითისთ
ვის, რესტორანი, სასაუზმე, გასტრონომი, ავეჯის სახელოსნო, ამოსაბეჭდი
მაღაზია შეიძლება კარგად ჩაეწეროს ასეთ ქუჩაზე. თუმცა, ზუსტად იმავე
ტიპის გამოყენებამ,  ვთქვათ, დიდმა კაფეტერიამ, სუპერმარკეტმა, ხის გა
დამამუშავებელმა ქარხანამ ან სტამბამ,  თავისი განსხვავებული მასშტ
 აბის
გამო, შეიძლება ვიზუალ
 ური (ზოგჯერ აუდიო) ქაოს ი გამოიწვიოს.
ასეთ ქუჩებს კონტროლი სჭირდება, რათა ნებაზე მიშვებულმა მრა
ვალფეროვნებამ ზიან ი არ მოუტანოს. თუმცა კონტროლი საჭიროა არა
გამოყენებათა ტიპებზე, არამედ გამოყენებების მიერ ქუჩის ფრონტის და
კავების მასშტ
 აბებზე.
ეს ცხადი და გავრც
 ელებული საქალაქო პრობლემაა, ამიტომ   შე
იძლება ვიფიქროთ, რომ საკითხის გადაჭრის გზები, ზონირების თეორ
 ი
ის ინტერესის სფეროში უნდა იყოს. არადა ზონირების თეორია ამგვარი
პრობლემის არსებობასაც კი არ აღიარ
 ებს. ახლა, როცა ამას ვწერ, ნიუ-
-იორკის დაგეგმარების კომისია ამომწურავ, პროგრესულ, ინოვაციური
ზონირების გადაწყვეტებს ისმენს. მოწვეულნი არიან დაინტერესებული
ორგანიზაციები და ინდივიდები, რათა სხვა საკითხებთან ერთად, შეისწავ
ლონ  რომელ ქუჩებს ესადაგება ზონირებით შემოთავაზებული კატეგორი
ები და თუ ამას სასურველად ჩათვლ
 იან, გასწიონ რეკომენდაციები კატე
გორიების ცვლილებების შესახებ. შემოთავაზებულია რამდენიმე ათეული
გამოყენების კატეგორია, თითოეული მათგანი ძალზე ფრთხილად და
გააზრებულადაა დიფერენცირებული, თუმცა, ქალაქის მრავალფეროვან
რაიო
 ნ ებში გამოყენებათა რეალ
 ური პრობლემებისთვის ყველა მათგანი
უმნიშვნ ელოა. რა შეიძლება ურჩიო, როდესაც თავად ზონირების გადაწყ
ვეტების უკან მდგარი თეორ
 ია,  და არა მხოლოდ ამ თეორ
 იის დეტალები,
საჭიროებს გულმოდგინედ გადახედვას და გადააზრებას? ეს დასანანი გა
რემოება უამრავ შეუსაბამო სტრატეგიას აძლევს დასაბამს. ამის მაგალი
თად, გრინვიჩ-ვ ილიჯის სამოქალაქო ორგანიზაციებში განხილული სტრა
ტეგია გამოდგება. აქ უამრავი ღირსშესანიშნავი და პოპულარული ქუჩაა,
სადაც თავმოყრილია მცირე ზომის დაწესებულებათა ნარევები. ისინი,
ძირითადად, არსებული საცხოვრებელი ზონისგან გამონაკლისის სახით,
ან ზონირების რეჟიმის დარღვ ევის ხარჯზე გაჩნდ
 ნ ენ; ყველას მოსწონს
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და მათი მიზანშეწონილობის შესახებ კითხვები არავის გასჩენია. კითხვე
ბი იმის გარშემო ტრიალ
 ებს, თუ რა ტიპის კატეგორიები იმუშავებს ახალი
ზონირების პირობებში, რეალ
 ური ცხოვრების საჭიროებებთან უკონფლიქ
ტოდ. დაბრკ ოლებები კი, ყველა შემოთავაზებულ კატეგორიაშ ი მნიშვნ ე
ლოვნად გვხვდება. ასეთ ქუჩებზე კომერციული კატეგორიის წინააღმდ
 ეგ
მიმართული არგუმენტი ასე ჟღერს: იგი წაახ ალისებს მცირემასშტ
 აბიან
გამოყენებებს, რომლებიც უპირატესობას გამოხატავს, მაგრამ ასევე და
უშვებს გამოყენებებს, როგორც მხოლოდ გამოყენებებს, მათი მასშტ
 აბის
მიუხედავად. მაგალითად, დაუშვებს დიდ სუპერმარკეტებს, რისიც ადგი
ლობრივებს ძლიერ ეშინიათ, როგორც ამგვარი საცხოვრებელი ქუჩების
დამანაწევრებლების და ხასიათ
 ის გამანადგურებლების, და ამას, რეა
ლურად, წარმოადგენენ კიდეც. რაც შეეხება საცხოვრებელ კატეგორი
ას, ეს არგუმენტი აქაც გრძელდება:  პატარა დაწესებულებები ზონირების
წესების დარღვ ევით შემოჟონავს რეგულირების ზონაში, როგორც ადრეც
მომხდარა. ამ დროს ვიღაცამ შეიძლება მართლაც სერიოზ ულად მიიღ
 ოს
დადგენილი რეჟიმი და ზონირების წესები მცირემასშტ
 აბიან „შეუსაბამო“
გამოყენებების წინააღმდ
 ეგ მოქმედებაში მოიყვანოს! პატიოს ანი მოქალა
ქეები კი, რომელთაც თავიანთი სამეზობლოს საერთო ინტერესები აღელ
ვებთ, სხედან და ბჭობენ იმის შესახებ, თუ რომელი რეგულაცია შესთავა
ზებს საკუთარი თავისთვის ყველაზე კონსტრუქციულ გვერდის ავლას.   
წარმოდგენილი დილემა, რეალ
 ურია და მასზე თვალის დახუჭვა
არ შეიძლება. გრინვიჩ-ვ ილიჯის ერთ-ერთი ქუჩა სწორედ ამ პრობლე
მის წინაშე აღმოჩნდ
 ა, სტანდარტებისა და აპელაციების საბჭოში6 შეტანი
ლი საქმის გამო. ამ ქუჩაზე მდებარე, ერთ დროს მცირე ზომის, საცალოდ
მოვაჭრე საკონდიტრო ერთბაშად გაიზ არდა და საბითუმო ვაჭრობას
მიჰყო ხელი. მან საბჭოს მიმართა ზონირების რეჟიმიდან გამონაკლისის
დაშვების თხოვნით, რათა კიდევ უფრო გაფართოებულიყო (მეზობლად
მდებარე ყოფილი სამრეცხაოს ხარჯზე). თავად ეს ქუჩა, რომელსაც კარ
გა ხანია „საცხოვრებელი“ ზონის სტატუსი აქვს მინიჭებული, ბოლო პერი
ოდში თვითგაჯანსაღებას აწარმოებს. ბევრი მისი კერძო მფლობელი და
არენდატორი კი, ქუჩაზე ზრუნვის მოტივით, გამონაკლისის მოთხოვნის
წინააღმდ
 ეგ წავიდა. ისინი დამარცხდნ ენ და ეს სულაც არაა გასაკვირი,
რადგანაც მათი საქმე ბუნდოვანი იყო. ამ ბრძოლის ზოგიერთი ლიდერი,
ვინც ფლობდა საკუთრებას ან ცხოვრობდა ნაგებობებში, რომელთა პირ
ველ სართულზე მცირე მასშტ
 აბის არასაცხოვრებელი გამოყენებები იყო
განთავსებული, თავადაც კონფლიქტში იმყოფებოდნენ „საცხოვრებელი“
ზონის რეგულაციებთან – ზუსტად ისევე, როგორც ხსენებული დიდი სა
კონდიტრო. სწორედ ეს, ქუჩაზე მრავლად არსებული, მცირე ზომის არა
6   (Board of Standards and Appeals) - მიწათსარგებლობის ზონირების წესებიდან გამონაკლისე
ბის დაშვებისთვის შექმნ ილი სპეციალ
 ური საბჭო ნიუ-იორკში (რედ. შენ.).
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საცხოვრებელი გამოყენებებია (რომლებიც კიდევ უფრო მრავლდ
 ებიან)
პასუხისმგ
 ებელი იმ მზარდ მიმზიდველობასა და ღირებულებაზე, რომე
ლიც ქუჩამ საცხოვრებელი თვალსაზრისით შეიძ ინა. ისინი ნამდვ ილი მო
ნაპოვარია, რადგანაც ქუჩის მიმზიდველობასა და უსაფრთ
 ხოებას უზრუნ
ველყოფენ და ეს აქაურებმაც იციან. აქ უძრავი ქონების სააგ
 ენტო, პატარა
გამომცემლობა, წიგნების მაღაზია, რესტორანი, ჩარჩოების მაღაზია, ავე
ჯის სახელოსნო, ძველი პოსტერების მაღაზია, ყავახანა, სამრეცხაო, ტკბი
ლეულის მაღაზია, ორი გასტრონომი და პატარა ექსპერიმენტული თეატ
რია განთავსებული.
საკონდიტროს გამონაკლისის თაობ აზე დავის ლიდერს ვესაუბრე,
კაცს, რომელიც იმავე ქუჩაზე ახლახან რეაბ ილიტირებული საცხოვრებე
ლი უძრავი ქონების ერთ-ერთი მთავარი მფლობელია. შევეკითხე, მისი
აზრით, რომელი გადაწყვეტილება მოუტანდა მისი საკუთრების ღირებუ
ლებას მეტ ზიანს – ქუჩის ყველა „არასაცხოვრებელი“ გამოყენების თანდა
თანობითი გაქრობა თუ საკონდიტროს გაფართოება. – „პირველი მათგანი
უფრო დესტრუქციულია“, – მიპასუხა და შემდეგ დასძინა: – „განა აბსურდუ
ლი არ არის ასეთი არჩევანის თავსმოხვევა?“
ის მართალი იყო, ნამდვ ილად აბსურდულია. ასეთ ქუჩას კონვენცი
ური ზონირების თეორ
 ია თავსატეხად და ანომალიად მიიჩნევს. იგი ასე
ვე თავსატეხია, როგორც კომერციული ზონირების პრობლემა. მას შემ
დეგ რაც ქალაქის კომერციული ზონირება უფრო  „პროგრესული“ გახდა
(სხვა სიტყვებით, სუბურბანული მდგომარეობ ის იმიტატორად იქცა), იგი
ცდილობს „ხელსაყრელ ლოკალურ მაღაზებსა“ და „რაიონის მასშტ
 აბის
მაღაზიებს“ შორის განსხვავებას გაუსვას ხაზი. ნიუ-იორკში ახლახანს მი
ღებული რეზოლუცია ამ ყველაფერს გულისხმობს. მაგრამ, როგორ ხდება
ზემოთ ხსენებული ქუჩის ტიპის კლასიფიკაცია? ის აერთიანებს ყველაზე
ლოკალურ (როგორებიცაა სამრეცხაო და ტკბილეულის მაღაზია), რაიო
 
ნული მასშტ
 აბის (როგორებიცაა ავეჯის სახელოსნო და ყავახანა) და ქა
ლაქის მასშტ
 აბის დაწესებულებებს (თეატრი, სახელოვნებო გალერეები
და პლაკატების მაღაზია). მისი ნარევი უნიკალურია, თუმცა არაკლასიფი
ცირებადი მრავალფეროვნება, რომელსაც ის წარმოადგენს, სულაც არაა
უნიკალური. ქალაქის ყოველი ცოცხალი, მრავალფეროვანი არეალ
 ი,
რომელიც სიურპრ
 იზებითა და მიმზიდველობით გამოირჩევა, სუბურბანუ
ლი კომერციისგან განსხვავებულ სამყაროში არსებობს.
ცხადია, ვერაფრით ვიტყვით, რომ ქალაქის ყველა ქუჩას სჭირდება
ფრონტის მასშტ
 აბის ზონირება. უამრავ მათგანს, განსაკუთრებით იქ, სა
დაც საცხოვრებელი ან სხვა ფუნქციის დიდი და განიერი შენობები დო
მინირებს, შეუძლია ქუჩის ფართო ფრონტის მქონე და მცირე მასშტ
 აბის
დაწესებულებების შერევა ისე, რომ ქუჩის დეზინტეგრირება და ფრაგმენ
ტირება არ მოხდეს და არც ფუნქციურად გადაიტვირთოს ერთი გაბატონე
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ბული გამოყენებით. მე-5 ავენიუს აქვს ასეთი დიდი და მცირე მასშტ
 აბების
ნარევები. თუმცა ქუჩები ასეთი ზონირების საჭიროებით, დაუყოვნებლივ
და გადაუდებლად მოქმედებას ითხოვს, არა მხოლოდ ლოკალური მიზე
ზებით, არამედ იმიტომაც, რომ თანმიმდევრული და შეთანხმებული ხასი
ათის ქუჩების არსებობა, ქალაქის მთლიან სცენასაც მრავალფეროვნებას
სძენს.
რასკინი, თავის ნარკვევში მრავალფეროვნების შესახებ გვთავაზობს
მოსაზრებას, რომ ქალაქის ზონირების ყველაზე დიდი ჩავარდნ ა, მის მიერ
მონოტონურობის დაშვებაა. ვფიქრობ ეს სიმართლეა. ალბათ, რიგით მე
ორე ჩავარდნ აა მნიშვნ ელოვან ადგილებში გამოყენებათა მასშტ
 აბის იგ
ნორირება ან მისი აღრევა გამოყენებათა ტიპებთან. ამას კი, ერთი მხრივ,
ქუჩების ვიზუალ
 ურ (და ზოგიერთ შემთხვევაში ფუნქციურ) დეზინტეგრაცი
ამდე, მეორ
 ე მხრივ კი, გამოყენებათა ზომების და ემპირიული ეფექტების
იგნორირებით, მათი სეგრეგაციის ა და სორტირების მცდელობებამდე
მივყავართ. ამგვარად, ასეთი მიდგომით არა მრავალფეროვნების რო
მელიმე კერძო, განსაზღვრ
 ულ ადგილას წარუმატებელი მანიფესტაცია,
არამედ თავად მრავალფეროვნება იზღუდება, როცა ამის არანაირ
 ი საჭი
როება არ არსებობს.
ცხადია, ქალაქის ის არეალ
 ები, სადაც მრავალფეროვნება ყვავის,
აღვივებს მოულოდნელ გამოყენებებსა და უჩვეულო სცენებს, მაგრამ ეს
არ არის მრავალფეროვნების ხარვეზი. პირიქით, ეს არის მრავალფეროვ
ნების აზრი, მისი ნაწილი. ის, რომ ეს ასეც უნდა იყოს, ქალაქის დანიშნუ
ლებასთან აბსოლუტურ თანხმობაშია.
ჰარვარდის თეოლ
 ოგიის პროფესორის, პოლ ჯ. ტილიჩის მოსაზრე
ბით:
„მეტროპოლისი ბუნებრივად გვაძლევს იმას, რასაც სხვა შემთხვე
ვაში მხოლოდ მოგზაურობით მივიღებდით; სახელდობრ კი, რაღაც უც
ნაურს. რადგანაც უცნაური იწვევს კითხვებს და ძირს უთხრის ჩვენთვის
კარგად ნაცნობ ტრადიციას, იგი საღი აზრის მნიშვნ ელობის ამაღლებასაც
ემსახურება... არ არსებობს ამის დამადასტურებელი ფაქტის უკეთესი მა
გალითი, ვიდრე ყველა ტოტალიტარული ხელისუფლების მიერ უცნაურის
განდევნის მცდელობა... დიდი ქალაქი დაყოფილია ნაწილებად და თი
თოეული მათგანი დაკვირვებას, წმენდასა და გათანაბრებას ექვემდება
რება. უცნაურის მისტიკურობა და ადამიან ის კრიტიკული რაციონ ალურო
ბა, ქალაქის სხეულიდან განიდევნება“.
ეს იდეა მათ მოსაზრებებთან დგას ახლოს, ვინც ქალაქს აფასებს და
მისით სიამ ოვნებას იღებს, თუმცა, როგორც წესი, ამას ნაკლებად გამო
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ხატავს. კეიტ სიმონი, ავტორი წიგნისა „ნიუ-იორკის ადგილები და ღირს
შესანიშნაობ ები“, დაახლოებით იმავეს გულისხმობს, როდესაც ამბობს:
„წაიყვანეთ ბავშვ ები რესტორან „გრანტში“... იქ შეიძლება ისეთ ადამია
ნებს შეხვდ
 ნ ენ, რომელთა მსგავსსაც სხვაგან ვერსად ნახავენ და სავარაუ
დოდ, არასოდეს დაავ იწყდებათ“.
ქალაქის პოპულარული მეგზურების არსებობა, თავისი აქცენტებით
აღმოჩენილის, უცნაურის და განსხვავებულის ფენომენებზე, პროფესორ
ტილიჩის მოსაზრებას მხოლოდ და მხოლოდ ადასტურებს. ქალაქს შეუძ
ლია რაღაც გაიღ
 ოს ყველასთვის, მხოლოდ იმიტომ და მხოლოდ იმ შემ
თხვევაში, თუკი თვითონ იქნება ყველას შექმნ ილი.
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ნაწილი მესამე
დაცემისა და რეგენერაციის ძალები
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13
მრავალფეროვნების თვითგანადგურება
ჩემი დაკვირვებები და დასკვნ ები, ამჯერად, ასე შეიძლება შეჯამდეს:
ჩვენს ამერიკულ ქალაქებში მრავალფეროვნების ერთმანეთში ჩაწნული
და ურთიერთმხარდამჭერი ყველა ფორმა გვესაჭიროება. ისინი იმიტომ
გვჭირდება, რომ ქალაქის ცხოვრება ღირსეულად და კონსტრუქციულად
წარიმართოს, რათა მის მაცხოვრებლებს თავიანთი საზოგადოებისა და
ცივილიზაციის განვითარება და უზრუნველყოფა შეეძლოთ. საჯარო, და
ნაწილობრივ საჯარო ორგანოები, პასუხს აგებს ქალაქური მრავალფე
როვნების ნაწილის, მაგალითად, პარკების, მუზეუმების, სკოლების, ასევე
აუდიტორიუმების, საავ ადმყ ოფოების, ზოგიერთი სხვა დაწესებულებისა
და საცხოვრებელი სახლების გამო. თუმცა, პერსპექტივების დასახვითა და
საზოგადოებრივი მოღვაწეობ ის ფორმალური სივრც
 ის გარეთ მათი გან
ხორციელებით, ქალაქურ მრავალფეროვნებას, დიდწილად, მრავალი
ერთმანეთთან დაუკავშირებელი, განსხვავებული იდეებითა და მიზნებით
მოქმედი ადამიან ი და კერძო ორგანიზაცია ქმნის. ქალაქგეგმარებისა და
ურბანული დიზაინ ის მთავარი ამოცანა, რამდენადაც ეს ქალაქის პოლი
ტიკას და საჯარო აქტივობას ხელეწიფება, უნდა იყოს საჯარო საქმიან ო
ბასთან ერთად, საქალაქო სივრც
 ის ჩამოყალიბება – არაოფ
 იციალ
 ური
გეგმების, იდეებისა და შესაძლებლობების განვითარებისთვის ხელსაყ
რელ სივრც
 ედ. მრავალფეროვნების კვლავწარმოებისთვის და საკუთარი
პოტენციალ
 ის სრულად გამოსავლენად, ეკონომიკურად და სოციალ
 უ
რად ხელსაყრელ ვითარებას ქალაქების რაიო
 ნ ები იმ შემთხვევაში ჩამო
აყალიბებს, თუკი პირველადი გამოყენებების, ხშირი ქუჩების, სხვადასხვა
ხანდაზმულობის შენობათა კომპლ
 ექსებისა და მოსახლეობ ის მაღალი
კონცენტრაციის კარგ ნარევს შექმნ ის.
დაცემისა და რეგენერაციის ადმი მიძღვნ ილ ამ თავებში განზრ
 ახული
მაქვს განვიხილო რამდენიმე ძლიერი ძალა, რომლებმაც  შეიძლება და
დებითი ან უარყოფითი გავლენა იქონიოს ქალაქებში მრავალფეროვნე
ბის და სასიცოცხლო ენერგიის ზრდაზე, ისეთ შემთხვევაში, როდესაც არე
ალებს მრავალფეროვნების კვლავწარმოებისთვის აუცილებელი ოთხი
პირობიდან არც ერთი არ აკლია.
უარყოფითი გავლენის შემთხვევაში, ეს ძალები შემდეგია: განსაკუთ
რებით წარმატებული ქალაქური მრავალფეროვნების მისწრაფება თვით
განადგურებისაკენ; ქალაქური გარემოს ცალკეული მასიური ელემენტების
(რომელთაგან ზოგიერთი გარკვეულ პირობებში აუცილებელი და სასურ
ველია) მისწრაფება მომაკვდ
 ინებელი გავლენა მოახდინოს გარემოზე;
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მოსახლეობ ის არასტაბილურობის მავნე გავლენა მრავალფეროვნების
ზრდაზე; სახელმწ იფო და კერძო ფულის ტენდენცია, როგორც მეტისმეტი
სიჭარბით, ასევე დეფიციტით, შეაფ
 ერხოს განვითარება და გარდაქმნ ები.
ეს ძალები ურთიერთდაკავშირებულია. საერთოდ, ქალაქში გარ
დაქმნ ების განმაპირობებელი ყველა ფაქტორი ერთმანეთთან კავშირშია.
თუმცა, შესაძლებელი და სასარგებლოა თითოეულ ამ ძალას ცალკეც და
ვაკვირდეთ. მათი ბუნების გაცნობიერების და ამოცნობის უნარის განვი
თარების გზით, შეგვიძლია მათთან გამკლავება ვცადოთ, ან მეტიც – მათ
კონსტრუქციულ ძალებად გარდაქმნ ა მოვახერხოთ. მრავალფეროვნების
ზრდაზე უშუალ
 ო გავლენის გარდა, ეს ძალები მრავალფეროვნების წარ
მოების საბაზისო პირობების შექმნ ას ართულებს ან აიოლებს. ამ ძალების
უგულებელყოფით საუკეთესო პროექტებიც კი, რომლებიც მიზნად ქალა
ქის სიცოცხლისუნარიან ობის ზრდას ისახავს, ყოველ ორ წინგადადგმულ
ნაბიჯზე, თითო ნაბიჯით უკან დაიხ ევს.
ამ ძალთაგან პირველია დიდ ქალაქებში წარმოშობილი, ყველა
ფერი განსაკუთრებით წარმატებულის თვითგანადგურებისაკენ სწრაფვა,
როგორც თავად ამ წარმატების შედეგი. ერთ-ერთი, რასაც მრავალფე
როვნების თვითგანადგურება იწვევს, არის ქალაქების ცენტრალურ არე
ალებში აქტივობის კერების განუწყვეტელი მოძრაობ ა და გადანაცვლ
 ება.
ამ საკითხს ეძღვნ ება წინამდებარე თავი. ეს ძალა „ყოფილ“ რაიო
 ნ ებს (has
been districts) წარმოშობს და არცთ
 უ მცირე როლს ასრულებს „შიდა ქალა
ქის“ ვრცელი მონაკვეთების დაცემასა და სტაგნაციაშ ი.
მრავალფეროვნების თვითგანადგურება შეიძლება მიმდინარეობ
დეს ქუჩის მასშტ
 აბით, სასიცოცხლო ენერგიის მცირე „კვანძის“ შიგნით,
ქუჩების დაჯგუფებებზე ან მთელი რაიო
 ნ ის ფარგლებში. უკანასკნელი შემ
თხვევა ყველაზე მძიმეა.
რა ფორმაც არ უნდა მიიღ
 ოს თვითგანადგურებამ, საზოგადოდ,
საქმე გვაქვს შემდეგთან: გამოყენებების დივერსიფიცირებული ნაზავი,
როგორც მთლიან ობა, ქალაქის რომელიმე უბანზე განსაკუთრებით პოპუ
ლარული და წარმატებული ხდება. წარმატების შედეგად, რომელიც უეჭ
ველად მიმზიდველ და ჯანსაღ მრავალფეროვნებას ეფუძნება, მოცემულ
მონაკვეთზე სივრც
 ისათვის, გაცხარებული კონკურენცია ჩაღდება. შეიძ
ლება ითქვას, ერთგვარი ეკონომიკური მოდა წარმოიშ ობა.
სივრც
 ისათვის ბრძოლაში გამარჯვებულნი, წარმატების განმაპი
რობებელი მრავალფეროვნების, მხოლოდ მცირე სეგმენტს წარმოადგე
ნენ. ის ერთი ან რამდენიმე გამოყენების სახეობ ა, რომლებიც მოცემულ
მონაკვეთზე განსაკუთრებით მომგებიან ი აღმოჩნდ
 ა, კვლავ და კვლავ
მეორდება, განდევნის რა ყველაფერ ნაკლებ მომგებიანს. თუკი ადამი
ანები, რომლებიც ადგილს ხელსაყრელად და საინტერესოდ მიიჩნევენ,
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ან მოხიბლულნი არიან მისი ენერგიით
 ა და შარმით, დიდი რაოდ
 ენობით
მოიყრიან თავს აქ საცხოვრებლად ან სამუშაოდ, კონკურენტულ ბრძო
ლაში გამარჯვებულნი, მომხმარებელთა მასის მხოლოდ მცირე სეგმენტს
ჩამოაყ ალიბებენ. რამდენადაც მსურველი ძალიან ბევრია, ისინი, ვინც ად
გილებს მოიპ ოვებენ ან შეინ არჩუნებენ, ხარჯვისუნარიან ობის მიხედვით
სორტირდებიან.
საცალო ვაჭრობაზე დაფუძნებული კონკურენცია, ძირითადად, ცალ
კეულ ქუჩებს ეხება. კონკურენცია კი, რომელიც რაიო
 ნ ის ცხოვრებისა და
მუშაობ ისათვის ხელსაყრელობითაა განპირობებული, უმეტესწილად, ქუ
ჩების ჯგუფს ან მთელ რაიო
 ნს მოიც
 ავს.
ამ პროცესში, საბოლოოდ, ერთი ან რამდენიმე დომინანტური გა
მოყენება იმარჯვებს, მაგრამ ეს გამარჯვება ფუყეა. იგი ეკონომიკური და
სოციალ
 ური ურთიერთმხ არდაჭერის კომპლ
 ექსური და ეფექტური ორგა
ნიზმის განადგურების ფასად მიიღწევა.
ამ მომენტიდან მოცემულ მონაკვეთს თანდათანობით ტოვებენ ადა
მიან ები, რომლებიც    აქაურობას იყენებდნ ენ კონკურენტულ ბრძოლაში
გამარჯვებულებისგან განსხვავებული მიზნებით. სხვა მიზნებისთვის აქ ად
გილი აღარ მოიძ ებნება. როგორც ვიზუალ
 ურად, ასევე ფუნქციურად, რაი
ონი ერთგვაროვანი ხდება. სავარაუდოდ, მალე იჩენს თავს ყველა ეკონო
მიკური ნაკლი, რომელიც დღის განმავლობაში ადამიან ების არასაკმარის
განაწილებას ახლავს. თვით გამოყენების დომინანატური სახეობ ისთვი
საც ადგილი სულ უფრო არახელსაყრელი ხდება. სწორედ ისე, როგორც
იმავე მიზეზით ქვემო მანჰეტენი აღმოჩნდ
 ა ნაკლებსარგებლიან ი ადმი
ნისტრაციული დაწესებულებებისათვის. წარსულში ესოდენ თავგანწირუ
ლი კონკურენციის საგანი, წარმატებული რაიო
 ნ ი, დროთა განმავლობაში
ფერმკ რთ
 ალდება და მარგინალურად გადაიქცევა.
ჩვენს ქალაქებში ბევრი ისეთი ქუჩა შეგვიძლია ვიხილოთ, სადაც ეს
პროცესი უკვე დასრულდა და იქაურობა სამარისებურ დუმილს მოუცავს.
არის ქუჩები, სადაც პროცესი ახლა მიმდინარეობს და მასზე დაკვირვება
შეგვიძლია. ერთი მათგანია გრინვიჩ-ვ ილიჯის მე-8 ქუჩა –ჩემს სახლთ
 ან
ახლოს მდებარე მთავარი კომერციული ქუჩა. 35 წლის წინ ეს ყველაზე
უფერული ქუჩა იყო. შემდეგ ჩარლზ აბრამსმა, ამ რაიო
 ნ ის ერთ-ერთმა
მთავარმა უძრავი ქონების მესაკუთრემ და ამასთან,   ქალაქგეგმარება
სა და საბინაო საკითხებში დიდი განათლების მქონე ექსპერტმა, ქუჩაზე
პატარა ღამის კლუბი და იმ დროის ათვის უჩვეულო კინოთეატრი ააშენა
(ვიწრო დარბაზი, რომელიც ეკრანის კარგად აღქმის საშუალებას იძლე
ვა; ბუფეტი, სადაც ყავის დალევა შეიძლება; შინაურული გარემო – ეს ყვე
ლაფერი შემდგ
 ომ ფართო მიბაძვის საგნად იქცა). აბრამსის დაწესებულე
ბებმა პოპულარობა მოიპ ოვა. დღის საათ
 ებში გამვლ
 ელთა გარდა, მათ
საღამოს საათ
 ებში და შაბათ-კ ვირას დაიწყეს ქუჩაზე ადამიან ების მოზიდ
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ვა, რამაც მაღაზიების რიცხვის ზრდა განაპირობა, ისინი კი, თავის მხრივ,
მიზიდულობის ახალ კერებად იქცნ ენ კიდევ უფრო მეტი ადამიან ისათვის,
დღისით თუ საღამოს. როგორც უკვე ვწერდი, მსგავსი „ორცვლიანი“ ქუჩა
ეკონომიკურად მომგებიან ი ადგილია რესტორნებისთვის. მე-8 ქუჩის ის
ტორიამ ეს დაად
 ასტურა. მალე ქუჩამ რესტორნების რიცხვით და მრავალ
ფეროვნებით მიიქცია ყურადღება.
აღმოჩნდ
 ა, რომ მე-8 ქუჩის სხვა დაწესებულებებს შორის, დაკავებუ
ლი ფართის ერთეულზე, რესტორანს ყველაზე დიდი მოგება მოჰქონდა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, ამან   ქუჩას უფრო მეტად რესტორნებზე
სპეციალ
 იზაციისკენ უბიძგა. იმავე დროს, მისი და მე-5 ავენიუს კუთხეში
კლუბების, გალერეებისა და მცირე ოფისების მრავალფეროვნება განდევ
ნილ იქნა ძალზე ძვირადღირებული აპარტამენტების მიერ. ამ ისტორია
ში ერთადერთი უჩვეულო მომენტი თავად აბრამსია. უძრავი ქონების სხვა
მფლობელთაგან განსხვავებით, რომლებიც ან საერთოდ არ ფიქრობდ
ნენ პროცესის შედეგებზე, ან საგანგაშოს ვერაფერს ხედავდნ ენ მასში, აბ
რამსი შეშფოთებული ადევნებდა თვალს ქუჩიდან გალერეების, კლუბე
ბის, სახელოსნოების, წიგნების და სხვა სპეციალ
 იზირებული მაღაზიების
გაძევებას. იგი აკვირდებოდა სხვა ქუჩებზე ახალი იდეების განხორციელე
ბას მე-8 ქუჩის გაერთგვაროვნების ფონზე; ხედავდა, რომ პროცესი ხელს
უწყობდა სხვა ქუჩების გამოცოცხლებას და დივერსიფიკაციას, რომ მე-8
ქუჩაზე ნელა, მაგრამ განუხრელად ქრებოდა მრავალფეროვნება. იგი მიხ
ვდა, რომ თუ პროცესი ლოგიკურ შედეგამდე მივიდოდა, ეს ქუჩა პოპულა
რობას დაკარგავდა და გაიყ ინებოდა. ამიტომ აბრამსი ისეთი დამქირავებ
ლების ძებნას შეუდგა ქუჩის საკვანძო ადგილას განთავსებული საკუთარი
უძრავი ქონებისათვის, რომლებიც სიტუაც
 იას რაიმ ე რესტორნისაგან გას
ხვავებულს დაუმატებდნ ენ. მაგრამ ეს ძიება ადვილი არ იყო. სხვა დაწე
სებულებები აუცილებლად უნდა გამკლავებოდნენ რესტორნების მაღალ
მომგებიან ობას. ამან შესაძლებლობათა სპექტრი დაავ იწროვა, თვით კო
მერციულ ასპექტშიც კი. მოკლედ რომ ვთქვათ, წარმოუდგენელი წარმა
ტებით გამოთავისუფლებული ძალები, მე-8 ქუჩის მრავალფეროვნებისთ
ვის ყველაზე საშიშ საფრთ
 ხედ იქცა გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ნიუ-იორკის კიდევ ერთი, მე-3 ქუჩა, რომელიც მე-8 ქუჩასთან შორი
ახლოს მდებარეობს, მსგავს გარდაქმნ ებს განიცდის. პროცესი საკმაოდ
შორსაა წასული, თუმცა, სხვა სახის ცალმხ რივობითაა შებოჭილი. ეს ქუ
ჩა რამდენიმე კვარტლის მანძილზე განსაკუთრებით პოპულარული გახდა
ტურისტებისთვის, რომელთაც დასაწყისიდან აქაური ყავახანები, ბარების
ბოჰემური ცხოვრება და თავიდან შედარებით მცირე რაოდ
 ენობის ღამის
კლუბები იზიდავდათ. ყველაფერი ეს ადგილობრივ საინტერესო მაღა
ზიებს და იტალიელებითა და მხატვრ
 ებით დასახლებული რაიო
 ნ ის ყო
ველდღიურობას ერწყმოდა. 15 წლის წინანდელი პროპორციით, ღამის
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კლიენტები აქაური ნაზავის კონსტრუქციული ელემენტი იყო. დღეის ათვის,
ღამის დაწესებულებები დომინირებს როგორც მე-3 ქუჩაზე, ასევე მთელს
არეალში. რაიო
 ნში, რომელიც ზოგადად კარგად ართმევს თავს სტუმრე
ბის მომსახურებას და უსაფრთ
 ხოების უზრუნველყოფას, სულ უფრო მეტი
უპასუხისმგ
 ებლო განწყობების ადამიან ის თავმოყრა ხდება. ამის ატანა კი,
ნებისმიერი ქალაქური საზოგადოებისათვის ძალზე რთულია. ქალაქებში
სხვადასხვა გამოყენებებიდან ყველაზე მომგებიან ი სახეობ ების გადაჭარ
ბებული დუბლირება და არაპროპორციული ზრდა, გარდაუვლად უთხრის
ძირს საკუთარ მიმზიდველობას.
ჩვენ მივეჩვიეთ ქუჩებისა და სამეზობლოების წარმოდგენას ფუნქ
ციონ ალურად დაყოფილი სახით: გართობა, ოფისები, საცხოვრებელი
სახლები, ვაჭრობა და ა.შ. ეს სწორიცაა, მაგრამ მხოლოდ გარკვეულწი
ლად – თუკი ისინი ახერხებენ წარმატების შენარჩუნებას. მაგალითად,
ქუჩა, სადაც მეორ
 ადი მრავალფეროვნების ისეთი ფორმები, როგორი
ცაა ტანსაცმლ
 ით ვაჭრობა, იმდენად მომგებიან ი ხდება, რომ ყველაფერ
სხვას განდევნის, გადაგვარდება, რადგან მას ნელ-ნ ელა დატოვებენ, ან
ყურადღების ღირსად აღარ ჩათვლ
 იან ისინი, ვისაც მეორ
 ადი გამოყენე
ბის სხვა ფორმები აინტერესებს. თუკი, ამავე დროს, ქუჩა გრძელი კვარტ
ლებისგან შედგება, ეს ხელს უწყობს მის ერთგვაროვნების რეზერვუარ
 ად
დეგენერაციას, იწვევს მომხმარებლების უფრო მეტად სორტირებას და
კიდევ უფრო აჩქარებს სტაგნაციას. ხოლო, თუ ამ ყველაფერთან ერთად
ქუჩა იმ რაიო
 ნში მდებარეობს, რომელიც რაიმ ე ერთი პირველადი გამო
ყენებისკენაა მიდრეკილი, მაგალითად, შრომითი, მაშინ უკეთესობისაკენ
მიმართული რაიმ ე სპონტანური გარდაქმნ ების იმედი, თითქმის, აღარ უნ
და ვიქონიოთ.
მრავალფეროვნების თვითგანადგურებას არა მხოლოდ თა
ვად ქუჩებზე, არამედ განსაკუთრებით წარმატებული აქტივობის მცირე
„კვანძებშიც“ შეგვიძლია დავაკვირდეთ. პროცესი იგივეა. განვიხილოთ
ფილადელფიაშ ი ჩესთნათ სთრითისა და ბროუდ სთრითის გადაკვეთის
მაგალითი. ამ ადგილას ჩესთნათ სთრითისათვის დამახასიათ
 ებელმა სა
ვაჭრო და სხვა სახის აქტივობამ რამდენიმე წლის წინ უმაღლეს წერტილს
მიაღწია. გზაჯვარედინის კუთხეები იმას განასახიერებდა, რასაც უძრავი
ქონებით მოვაჭრენი „ასპროცენტიან მონაკვეთს“ უწოდებენ, ანუ სივრც
 ეს
მაქსიმალური მოგების შესაძლებლობით. ეს ყველასთვის სასურველი ად
გილი იყო. ერთ-ერთი კუთხე ბანკს ეკავა. სამმა სხვა ბანკმა, თავადაც ამ
ასპრ
 ოცენტიან ადგილზე რომ მოხვედრილიყო, დანარჩენი სამი კუთხე შე
იძინა. ამ მომენტიდან გზაჯვარედინმა „ასპროცენტიანის“ სტატუსი დაკარ
გა. დღეს გზაჯვარედინი მკვდარი ბარიერია ქუჩაზე და მრავალფეროვნე
ბა და ინტენსიური აქტივობა იქიდან გაძევებულია.
ამ ბანკებმა იგივე შეცდომა დაუშვა, რაც ერთმა ჩემმა ნაცნობმა
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ოჯახმა, რომელმაც სოფელში სახლის ასაშენებლად 4000 კვადრატული
მეტრი მიწა შეიძინა. სანამ მშენებლობისთვის საჭირო სახსრებს მოაგრო
ვებდნ ენ, წლების განმავლობაში ოჯახის წევრები რეგულარულად მიდი
ოდნენ იქაურობის ყველაზე მიმზიდველ ადგილას, პატარა ბორცვ ზ ე პიკ
ნიკის მოსაწყობად. ამ ადგილს იმდენად მიეჩვივნენ, რომ როცა ბოლოს
და ბოლოს, სახლის აშენება შეძლეს, იგი სწორედ ბორცვ ზ ე წამოჭიმეს. ამ
გვარად, თავად ბორცვ ი გაქრა. რატომღაც ვერ მიხვდ
 ნ ენ, რომ ამ ლამაზ
ბორცვ ზ ე სახლის აშენებით – მას ანადგურებდნ ენ.
ქუჩებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუკი მოკლე კვარტლების
გან შედგება, ზოგჯერ უნარი აქვს აიტანოს  წარმატებული გამოყენებების
დუბლირება ან სპონტანურად დააღწიოს თავი დაცემისა და სტაგნაციის
ხანმოკლე პერიოდს. ასეთი სასიკეთო გამოსავალი შესაძლებელია, თუკი
გარშემომდებარე რაიო
 ნ ი უზრუნველყოფს ენერგიულ, მდიდარ მრავალ
ფეროვნებას, განსაკუთრებით, თუკი იქ არსებობს პირველადი მრავალფე
როვნების მძლავრი ბაზა.
მაგრამ, როდესაც ყველაზე მომგებიან ი ან პრესტიჟული გამოყენებე
ბის ჭარბ, მრავალჯერად დუბლირებას მთელი სამეზობლოები ან რაიო
 ნ ე
ბი ექვემდებარება, პრობლემა გაცილებით სერიოზ ულია.
ასეთი კატასტროფული სორტირების გამაოგნებელი მაგალითები,
მრავალი ქალაქის საქმიან ცენტრშ ი შეიძლება ვნახოთ. ბოსტონის ცენტ
რალურ არეალში, ცენტრების ისტორიული ცვალებადობის თანმიმდევ
რობა, არქეოლ
 ოგიური ფენების მსგავსად წარმოგვიდგენს   გამოყენება
თა სორტირებულ და გაქვავებულ სახეობ ებს, რომელთაგან არც ერთს არ
გააჩნია პირველადი გამოყენებების მრავალფეროვნება, და თითოეული
მათგანი სტაგნაციას განიცდის. ბოსტონის ქალაქგეგმარების საბჭომ, ცენ
ტრალური არეალ
 ის გამოყენებების ანალიზისას, ისინი რუკაზე დაიტ
 ანა და
სხვადასხვა ფერებით აღნიშნა: ერთი ფერით – მართვისა და ფინანსური
ოფისები, სხვებით – სახელმწ იფო, სავაჭრო, გასართობი დაწესებულებები
და ა.შ. ყველა ის არეალ
 ი, რომელიც სტაგნაციას განიცდის, რუკაზე თი
თო ფერით აღნიშნული მონაკვეთების საკმაოდ მჭიდრო რიგს წარმოად
გენს. მეორ
 ე მხრივ, ცენტრალური არეალ
 ის განაპირას, იქ სადაც ბექ-ბ ეი
ფაბლიქ-გ
 არდენსის კუთხეს ესაზღვრ
 ება, რუკა წითელ-ყ ვ ითელ ზოლება
დაა შეფერილი.  ამ მონაკვეთში სპეციფიკური გამოყენებების ცალ-ც
 ალკე
რუკაზე დატანა რთული აღმოჩნდ
 ა და აქედან გამომდინარე, ასეთი და
ფერვით „შერეული გამოყენებები“ აღნიშნეს. ეს ბოსტონის ცენტრალური
არეალ
 ის ერთადერთი ნაწილია, რომელიც დღეს სპონტანურად იცვლ
 ის
სახეს, იზრდ
 ება და ცოცხალი ქალაქივით მუშაობს.
ცენტრალურ არეალში ასეთი მონოფუნქციური უბნების არსებობა,
ხშირად განიხილება, როგორც ცენტრის გადანაცვლ
 ებით დარჩენილი
კვალი. მასში ცენტრის მონაცვლ
 ეობ ის შედეგს ხედავენ. მაგრამ ეს ასე
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არაა. ცენტრის გადანაცვლ
 ების მიზეზი, გამოყენებების ფორმების მრა
ვალჯერადი დუბლირებაა. მრავალფეროვნება განიდევნება წარმატების
დუბლირებით. ახალი იდეები, თუკი მათ გულუხვი საწყისი დაფინანსება არ
აქვს, ან თუ თავიდანვე სწრაფ წარმატებას არ აღწევს (რაც ძალზე იშვია
თად ხდება), მეორ
 ეხარისხოვან მონაკვეთებს სჯერდება; მათი წყალობით
მეორ
 ეხარისხოვანი ადგილები – პირველხარისხოვნად გარდაიქმნ ება,
გარკვეული დროის განმავლობაში ყვავის, მაგრამ შემდეგ კვლავ ნად
გურდება – მათ მიერვე შექმნ ილი ყველაზე წარმატებული გამოყენებების
ჭარბი დუბლირების გამო.
ნიუ-იორკში საქმიან ი ცენტრის ერთფეროვან მონაკვეთებად დაყო
ფა, ჯერ კიდევ 1880-იან წლებში აისახა მაშინდელ ქალაქურ ფოლკლორ
ში:
მერვედან ქვემოთ კაცები შოულობენ;
მერვედან ზემოთ ქალები ხარჯავენ;
ასეთი წესია ამ დიად ქალაქში –
მერვე ქუჩიდან ზემოთ და ქვემოთ.
ვილა ქათერის რომანში „ჩემი დაუნდობელი მტერი“ მოთხრობილია
იმ პერიოდ
 ის მედისონ-ს კვერის შესახებ, როდესაც ამ მოედანს ინტენსიუ
რი მრავალფეროვნების ცენტრად ქცევის დრო დაუდგა: „მედისონ-სკვერი
მაშინ გზაგასაყარზე მდებარეობდა. მოედანს ორმაგი ხასიათ
 ი ჰქონდა:
იგი ნახევრად კომერციული იყო, ნახევრად – სოციალ
 ური, სამხრეთში –
მაღაზიებით, ჩრდილოეთში – საცხოვრებლებით“.
ქალბატონმა ქათერმა სწორად განსაზღვრ
 ა წარმატების ზენიტში
მყოფი ყველა უბნისათვის დამახასიათ
 ებელი შერეული, „ორმაგი“ ხასია
თი, თუმცა, „გზაგასაყარი“ არცთ
 უ ზუსტი სიტყვაა. უფრო მართებული იქნე
ბოდა გვესაუბრა გზაშესაყარზე.
დღეს მედისონ-ს კვერი პირქუში რაიო
 ნ ია მასიური საოფ
 ისე და სა
ვაჭრო ნაგებობებით. იგი ძალზე მარგინალური ადგილია იმასთან შედა
რებით, რასაც ადრე წარმოადგენდა. პოპულარობის პიკზე, ეს ადგილი
განსაკუთრებით მიმზიდველი ძველი მედისონ-ს კვერ გარდენის გამო იყო.
დღეს იგი საოფ
 ისე შენობებითაა შევიწროებული. მას შემდეგ ნიუ-იორკს
აღარასდრ
 ოს ჰქონია ასეთი მიმზიდველი, ნათელი და მბრწყინავი დარ
ბაზი, განკუთვნ ილი კრებებისა და სანახაობ ებისათვის, იმიტომ რომ, მას
შემდეგ ქალაქში აღარ არსებობს დიდი დარბაზი, განლაგებული მიმზიდ
ველ, ძვირადღირებულ ადგილას, სადაც გამოყენებათა სახეობ ების კარგი
ნაზავია.
მედისონ-ს კვერის ფუნქციური გაერთგვაროვნება და დაცემა,
რასაკვირველია, იზოლირებული მოვლენა არ ყოფილა. ეს იყო გამოყე
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ნებათა მრავალ წარმატებულ ნარევზე, ეკონომიკური ზეწოლით განპი
რობებულ მოვლენათა უფრო ვრცელი რიგის ნაწილი. სივრც
 ისთვის კონ
კურენტული ბრძოლა შეუჩერებლად ანადგურებდა მრავალფეროვნებას
მანჰეტენის შუა ნაწილის ცენტრშ ი, განდევნიდა მას ამ არეალ
 ის ზედა ბო
ლოსკენ; შედეგად საქმიანმა ცენტრმ ა, როგორც ასეთმა, ადგილი იცვა
ლა, უკან მოიტ
 ოვა რა გაუკაცრიელებული რაიო
 ნ ები.
ადგილნაცვალი საქმიან ი ცენტრი, როგორც წესი, გამოყენებათა
ჭარბი დუბლირების გარდა, უკან მოიტ
 ოვებს ასევე ზონებს, სადაც,  საერ
თოდ, ცოტა რამ თუ მოიძ ებნება: ზონებს, რომელთაც მრავალფეროვნების
ახალმა ინტენსიურმა კომბინაციებმა გვერდი აუარა, ან „გადაახტა“. ეს მო
ნაკვეთები ან განაპირა ადგილები, სავარაუდოდ, მომავალშიც თითქმის
უდაბური დარჩება, რადგან ახლომდებარე სორტირებული უბნები ვერ უზ
რუნველყოფს დღის განმავლობაში ადამიანთა სათანადო განაწილებას.
არის სივრც
 ე, მაგრამ არაფერია, რაც მასში გამოყენებათა გაჩენას განაპი
რობებდა.
ჭარბი დუბლირების მიზეზით მრავალფეროვნების თვითგანად
გურება ლონდონშიც მიმდინარეობს – იქაც იგივე ძალები მოქმედებს,
რომლებიც ამერიკული ქალაქების საქმიან ცენტრებს აიძულებს ადგილი
იცვალოს. 1959 წლის იანვარში, ცენტრალური ლონდონის ქალაქგეგმა
რებითი პრობლემების შესახებ, ბრიტანულ გამოცემა Journal of the Planning
Institute-ში გამოქვეყნებულ სტატიაშ ი ნათქვამია:
„უკვე მრავალი წელია, რაც ლონდონ-ს ითი (ლონდონის საბანკო
და საფინანსო ცენტრი) მრავალფეროვნებამ დატოვა. აქ მრავალ
რიცხოვანი „დღის“ პოპულაცია, ღამის ხუთიათ
 ასიან მოსახლეო
ბასთან მიმართებაში, კონტრასტს ქმნის. ის, რაც სითის დაემართა,
დღეს უესტ-ენდშ ი ხდება. მრავალი ადამიან ი, ვისაც ოფისები უესტენდშ ი აქვს, ამბობს, რომ რაიო
 ნში, მათი კლიენტებისა და სტუმრე
ბისათვის მომსახურების ისეთი ფორმები არსებობს, როგორიცაა
სასტუმროები, კლუბები და რესტორნები, ხოლო პერსონალისთ
ვის – მაღაზიები და პარკები. მაგრამ თუ პროცესი გაგრძ ელდება,
ეს უპირატესობანი განადგურდება და უესტ-ენდიც საოფ
 ისე შენო
ბების პირქუშ ზღვად გადაიქცევა“.
სამწუხაროდ, ამერიკულ ქალაქებში ძალზე ცოტა წარმატებული
საცხოვრებელი რაიო
 ნ ია; უმრავლეს შემთხვევაში, დიდი ქალაქების
საცხოვრებელი რაიო
 ნ ები ვერასდრ
 ოს აკმაყოფილებენ მრავალფეროვ
ნების კვლავწარმოების ოთხ ფუნდამენტურ პირობას. ამიტომ, წარმატების
შედეგად თვითგანადგურებას, უფრო ხშირად საქმიან ცენტრებში შეიძლე
ბა დავაკვირდეთ. მაგრამ ის შედარებით მცირე რაოდ
 ენობის საცხოვრე
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ბელი რაიო
 ნ ები, რომლებიც ძალზე მიმზიდველი ხდება და უზარმაზარი
წარმატებით წარმოქმნ ის მრავალფეროვნებას და სასიცოცხლო ენერ
გიას, თვითგანადგურების იმავე ძალებს ექვემდებარება, რასაც საქმიან ი
ცენტრები. ასეთ შემთხვევებში, რაიო
 ნში ცხოვრებისაკენ იმდენი ადამიან ი
მიისწრაფის, რომ ყველაზე მომგებიან ი საქმე მშენებლობა აღმოჩნდ
 ება
ხოლმე. მათთვის, ვისაც საშუალ
 ება აქვს მაღალი ფასი გადაიხ ადოს, ჭარ
ბი და გარემოსადმი დაუნდობელი მშენებლობა ჩაღდება. როგორც წესი,
ეს ადამიან ები უშვილოები არიან, და დღეს უკვე, არა უბრალოდ ყველა
ზე მეტის გადახდა შეუძლიათ, არამედ მზად არიან ყველაზე მაღალი ფასი
გადაიხ ადონ, ყველაზე მცირე ფართობისათვის. ამ ვიწრო და მომგებიან ი
წრისათვის შენობები მრავლდ
 ება ქალაქის ქსოვილის სხვა ნაწილთა, და
ყველა სხვა კატეგორიის მოსახლეობ ის ხარჯზე. ოჯახები შევიწროებას გა
ნიცდიან, ის დაწესებულებები, რომლებიც ამ პირობებში ქირის გაზრდ
 ილ
ფასებს ვერ იხდის –განიდევნება. ეს პროცესი დღეს გრინვიჩ-ვ ილიჯის არ
ცთუ მცირე ნაწილში, იორკვილში და შუა მანჰეტენის აღმოსავლეთ ნაწილ
ში მიმდინარეობს, და საკმაოდ სწრაფადაც. ამ საცხოვრებელ არეალ
 ებში
უხვად ხდება საქმიან ი ცენტრებისაგან განსხვავებული გამოყენებების დუბ
ლირება, მაგრამ პროცესი იგივეა, მიზეზები იგივეა, და საბოლოო შედეგე
ბიც იგივეა. შთამაგონებელი და მიმზიდველი რაიო
 ნ ები ნადგურდება მათ
მიერვე, ვინც იქ დასახლდ
 ა, თავად მათი იქ დასახლების ფაქტის გამო.
ჩემ მიერ აღწერილი პროცესი, ნებისმიერ მოცემულ მომენტში, მხო
ლოდ მცირე არეალ
 ებში მიმდინარეობს, რადგან იგი შესაძლებელია,
მხოლოდ როგორც განსაკუთრებულ წარმატებათა შედეგი. მაგრამ, ამ
პროცესის დამანგრეველი ძალა უფრო დიდი და სერიოზ ულია, ვიდრე მი
სი გეოგრაფიული მასშტ
 აბი განსაზღვრ
 ულ მომენტში. უკვე თავად ის გა
რემოება, რომ ეს პროცესი განსაკუთრებული წარმატების ზონებში მიმდი
ნარეობს, ხელს უშლის ჩვენს ქალაქებს განვითარება ასეთ წარმატებაზე
დააფ
 უძნოს. ძალზე ხშირად ეს პროცესი დაცემად შემობრუნდება.
მეტიც, თვით წარმატების დაცემად გადაგვარება ორმაგად საშიშია
ქალაქებისათვის. ახალი მშენებლობებისა და გამოყენებათა ბრმა დუბ
ლირების გამო, მოცემულ ტერიტორიაზ ე ურთიერთმხ არდაჭერის განად
გურების პარალელურად, პროცესი საბოლოოდ სხვა ტერიტორიებსაც არ
თმევს იმას, რაც გაზრდ
 იდა მათ მრავალფეროვნებას და გააძლიერებდა
ურთიერთმხ არდაჭერას.
გარკვეულ მიზეზთა გამო, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები და
პრესტიჟული დაწესებულებები, როგორც წესი, ამგვარად მოქმედი ორმა
გი გამანადგურებელია. თუკი ბანკებისა და სადაზღვევო კომპანიების ერთ
ადგილას თავმოყრას დავაკვირდებით, ხშირად შევამჩნ ევთ ადგილებს,
საიდ
 ანაც წარმატებული მრავალფეროვნება განიდევნა, სადაც სასიცოცხ
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ლო ენერგიების კერების ჩაქრობა მოხდა. ხშირად ვნახავთ ადგილებს,
რომლებიც ან უკვე გადაგვარდა, ან გადაგვარებისაკენ მიისწრაფვის.
ვფიქრობ, ამ საინტერესო გარემოებას ორი მიზეზი აქვს. პირველ რიგში,
მსგავსი დაწესებულებები კონსერვატიულია. კონსერვატიზმი დიდ ქალაქ
ში ადგილის შერჩევასთან დაკავშირებით კი, ნიშნავს ინვესტირებას იქ, სა
დაც წარმატება უკვე საყოველთაოდ აღიარ
 ებული ფაქტია. მოველოდეთ
ამ ადამიან ებისაგან დაინ ახონ, რომ მორიგი ინვესტირება ღუპავს წარმა
ტებას, ნიშნავს ძალიან ბევრი მოვითხოვოთ მათგან, ვინც ყველაზე მეტად
– უკვე მიღწეულს აფასებს, და ვისაც ახალი, წარმატების პოტენციალ
 ის
შემცვ ელი ადგილები უმალ შიშსა და ეჭვებს ჰგვრის, ვიდრე ინტერესს, ვი
ნაიდ
 ან არ ესმით, რითი აიხსნება ერთ ადგილთა წარმატება და სხვათა წა
რუმატებლობა. მეორ
 ე მხრივ, ასეთ დაწესებულებებს ფული აქვს და ამის
წყალობით, შეუძლია სივრც
 ისათვის ბრძოლაში კონკურენტები დაჯაბნოს.
ამდენად, ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც ფლობს ფულს
და გულუხვად გაას ესხებს მას, და ასევე პრესტიჟული დაწესებულებები,
რომლებსაც ხელი მიუწვდ
 ება სესხზე, ყველაზე ეფექტურად ახდენს ასეთ
ადგილას დამკვიდრების სურვილისა და შესაძლებლობის შერწყმას. ერთ
მანეთთან სიახლოვე მათთვის, ისევე როგორც ზოგიერთი სხვა საქალაქო
აქტივობისათვის, რასაკვირველია, გარკვეულწილად, სასარგებლოა. მაგ
რამ, ეს სარგებელი ვერ ანაზღაურებს იმ ზიანს, რომელიც ესოდენ ძლი
ერი დაწესებულებების მიერ ადგილიდან ქალაქის მრავალფეროვნების
წარმატებულ გამოვლინებათა განდევნას მოაქვს. როგორც კი მოცემულ
მონაკვეთზე გამოყენებათა გარკვეული სახეობ ების ჭარბი დუბლირების
(ყოველთვის რაიმ ე სხვის ხარჯზე) გამო სტაგნაცია იწყება, მეტ-ნ აკლებად
წარმატებული დაწესებულებები სწრაფად ტოვებს ოდესღაც მოხერხებულ
ბუდეს, რომელმაც უკვე დაკარგა მიმზიდველობა.
მაგრამ უმართებულო იქნებოდა ქალაქის გამოყენებათა დიდი
რიცხვიდან ზედმეტი ყურადღება მხოლოდ ცალკეულ „მავნებლებზე“, თუნ
დაც მათგან ყველაზე გამორჩეულებზე გაგვემახვილებინა. სხვებიც იგივე
ეკონომიკურ გავლენას ახდენენ და ისევე მიისწრაფვიან ფუყე წარმატები
საკენ.
ჩემი აზრით, უფრო ნაყოფიერი იქნება, თუ ამ ყველაფერს ქალაქე
ბის, როგორც ასეთის, ფუნქციონ ირების პრობლემად განვიხილავთ.
პირველ რიგში, უნდა გავიგოთ, რომ მრავალფეროვნების თვითგა
ნადგურება განპირობებულია წარმატებით, და არა მარცხით.
შემდეგ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს პროცესი იმავე ეკონომიკური
პროცესების გაგრძ ელებაა, რომლებმაც წარმატება განაპირობა და მის
აუცილებელ პირობას წარმოდგენდა. ქალაქის ამა თუ იმ ტერიტორიაზ ე
მრავალფეროვნება ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და ეკონომიკური
მიმზიდველობის წყალობით იზრდ
 ება. მრავალფეროვნების ზრდის პრო
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ცესში, სივრც
 ისათვის მებრძ ოლ კონკურენტთა რაღაც ნაწილი განიდევ
ნება. ნებისმიერი ქალაქური მრავალფეროვნება იზრდ
 ება ნაწილობრივ
მაინც, რაიმ ე სხვის ხარჯზე. ზრდის პერიოდში თვით ადგილისათვის უნიკა
ლური მნიშვნ ელობის მქონე გამოყენებები შეიძლება შევიწროვდეს, რად
გან დაკავებულ ფართობთან მიმართებით ნაკლებშემოსავლიან ია. ჩვენ
მისასალმებლად მივიჩნევთ ისეთ მოვლენებს, როდესაც ეს „უნიკალური“
გამოყენებებია: ჯართის შესაგროვებელი ეზოები, ნახმარ ავტომობილთა
სადგომები, ნაგავსაყრელები ან მიტოვებული შენობები. და ეს მართლაც
მისასალმებელია. ზრდის პერიოდში მრავალფეროვნების დიდი ნაწი
ლი წარმოიშ ობა არა მხოლოდ დაბალღირებულებიან ი გამოყენებების
ხარჯზე, არამედ უკვე არსებული გამოყენებების დუბლირების ხარჯზეც.
მრავალფეროვნების ზრდა ერთგვაროვნების შემცირებას იწვევს. სივრც
 ი
სათვის ეკონომიკური ბრძოლა მრავალფეროვნების საერთო ზრდას განა
პირობებს.
მაგრამ, რაღაც მომენტში აღმოჩნდ
 ება, რომ მრავალფეროვნება იმ
დენად გაიზ არდა , რომ მასზე რაიმ ეს დამატება მხოლოდ უკვე არსებულ
მრავალფეროვნებასთან კონკურენტული ბრძოლის გზით შეიძლება. ერ
თგვაროვნება ოდნავ, ან სრულიად არ მცირდება. ეს ნიშნავს, რომ აქტი
ვობამ და მრავალფეროვნებამ მოცემულ ადგილზე პიკს მიაღწია. თუკი
რაიმ ე ნამდვ ილად ახლის დამატება ხდება (როგორც იყო მაგალითად,
პირველი ბანკი ფილადელფიის გზაჯვარედინის შემთხვევაში) ეს მრავალ
ფეროვნების საერთო შემცირებას მაინც ვერ განაპირობებს.
ჩვენ წინაშეა პროცესი, რომელიც დასაწყისიდან ჯანმრ
 თ
 ელია, მაგ
რამ შემდეგ, კრიტიკულ მომენტში მოდიფიცირების უნარს მოკლებული,
ზიან ის მომტანი ხდება. გვახსენდება ანალოგია დარღვ ეული უკუკავშირის
შესახებ.
ელექტრონული უკუკავშირის კონცეფცია ცნობილი გახდა კომპიუტე
რებისა და ავტომატიკის განვითარების შედეგად: აქ ერთ-ერთი საბოლოო
პროდუქტი, რომელიც მანქანური ოპერაციის ან ოპერაციათ
 ა სერიის შე
დეგად წარმოიქმნ ება სიგნალია, რომელიც შემდეგ ოპერაციას განაპი
რობებს. უკუკავშირის მსგავსი პროცესი, მაგრამ უკვე არა ელექტრონულ,
არამედ ქიმიურ დონეზე, როგორც ამასწინათ მეცნიერებმა დაადგინეს,
ზოგიერთი უჯრედის ქცევას განსაზღვრ
 ავს. აი როგორ ხსნის ამას New York
Times-ში გამოქვეყნებული ცნობა:
„უჯრედის ნივთიერებაში საბოლოო პროდუქტის არსებობა ამ   
პროდუქტის გამომამუშავებელ მექანიზმს აიძულებს შეან ელოს
ან შეწყვიტოს მუშაობ ა. უჯრედის ქცევის ამ ფორმას დოქტორმა
[ვან რ.] პოტერმა „გონივრული“ უწოდა. ის უჯრედი კი, რომელიც
მუტაციას ან ცვლილებას განიცდის, „იდიოტივით“ იქცევა, უკუ
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კავშირით ნაკარნახევი რეგულირების გარეშე აგრძ ელებს რა იმ
ნივთიერების გამომუშავებას, რომელიც, სინამდვ ილეში, აღარ
ესაჭიროება“.
ბოლო ფრაზა, ჩემი აზრით, კარგად აღწერს ქცევას ქალაქის იმ ტე
რიტორიებზე, რომლებშიც წარმატებული მრავალფეროვნება საკუთარ
თავს ანადგურებს.
მოდით, ქალაქის წარმატებული არეალ
 ები, ყველა მათთვის დამახა
სიათ
 ებელი არაორდინალური და რთული ეკონომიკური და სოციალ
 ური
წესრიგით, განვსაჯოთ უჯრედთა ამ ყაიდ
 ის ქცევის მიხედვით. ქალაქური
წარმატების შესაქმნ ელად ჩვენ, ადამიან ები, სასწაულებს ჩავდივართ, მაგ
რამ მხედველობიდან გვრჩება უკუკავშირი. რა უნდა მოვიმოქმედოთ ქა
ლაქებთან მიმართებით, რომ ეს ხარვეზი გამოვასწოროთ?
არ მიმაჩნია, რომ ჩვენი ქალაქები უკუკავშირის რეალ
 ური სისტემის
ეკვივალენტით შეგვიძლია აღვჭ ურვოთ, რომელიც ავტომატურად და ჩა
ვარდნ ების გარეშე იმუშავებდა. მაგრამ მათი არასრულყოფილი შემცვ ლ
 ე
ლებიც კი ბევრი რამის მიღწევის შესაძლებლობას მოგვც
 ემდა.
ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ შევწყვიტოთ ჭარბი დუბლირება
ერთგან, და გამოყენებების ეს ფორმები მივმართოთ სხვა ადგილებისკენ,
სადაც ისინი ჭარბ დუბლირებას კი არ გამოიწვევს, არამედ ჯანსაღ ზრდას
უზრუნველყოფს. ეს „სხვა ადგილები“ შეიძლება მოშორებით მდებარეობ
დეს, შეიძლება – ძალიან ახლოს. მაგრამ, ნებისმიერ შემთხვევაში, დაუშ
ვებელია მათი თვითნებური შერჩევა. ეს უეჭველად ისეთი ადგილი უნდა
იყოს, სადაც მოცემული გამოყენება შეძლებს უფრო მყარ წარმატებას მი
აღწიოს, ვიდრე თვითგანადგურებისათვის განწირულ მონაკვეთზე.
ვგულისხმობ, რომ ამ სახის გადახალისება სამი ხერხის კომბინაცი
ით შეიძლება მიიღწეს. ეს ხერხებია: მრავალფეროვნების წამახალისებე
ლი ზონირება; საზოგადოებრივ ნაგებობათა განლაგების უცვლ
 ელობა;
კონკურენტული გადამისამართება. თითოეულ მათგანს მოკლედ მიმოვი
ხილავ.
მრავალფეროვნების წამახალისებელი ზონირება, ძირეულად განს
ხვავდება ჩვეულებრივი ზონირებისაგან, რომლის მიზანიც ერთგვაროვნე
ბაა, მაგრამ, როგორც ყველა ზონირება, იგიც აკრძ ალვით ხასიათს ატა
რებს. ზოგიერთი ქალაქის რაიო
 ნ ებში, უკვე გამოიყ ენება ასეთი ზონირების
ერთი ფორმა: ისტორიული მნიშვნ ელობის ნაგებობათა დანგრევის აკრ
ძალვა. თავიანთი გარემოსაგან ისედაც გამორჩეული ზონირების წყალო
ბით, ისინი მომავალშიც ასეთად დარჩებიან. ოდნავ უფრო დახვეწილი,
იგივე პრინციპი ედო საფუძვლ
 ად გრინვიჩ-ვ ილიჯის საზოგადოებრივი
ჯგუფების მიერ, თავიანთი არეალ
 ისთვის წარმოდგენილ, და ქალაქის ხე
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ლისუფლების მიერ 1959 წელს მიღებულ წინადადებას. ზოგიერთ ქუჩაზე
შენობათა სიმაღლის ზღვარი საგრძ ნ ობლად შემცირდა. ის, რომ ამ ქუჩებ
ზე მდებარე ზოგიერთი ნაგებობის სიმაღლე უკვე აღემატებოდა ახალ და
წესებულ ზღვარს, სრულიად
 აც არ მეტყველებს შემოღებულ შეზღუდვათა
ალოგიკურობაზე, არამედ – პირიქით: წინადადების მიზანი იყო წინ აღდ
გომოდა  ძვირადღირებული მრავალსართულიან ი სახლების ჭარბი დუბ
ლირების გზით, მომცრ
 ო ზომების ნაგებობათა შეცვლ
 ას მომავალში. აქაც,
ზონირება ერთგვაროვნებასთან საბრძ ოლველად იქნა გამოყენებული, ან
შესაძლოა ასეც ვთქვათ – მრავალფეროვნების წასახალისებლად. თუმცა,
ეს მოხდა საკმაოდ შეზღუდული სახით და შედარებით მცირე მონაკვეთზე.
მრავალფეროვნების წამახალისებელი ზონირების მიზანი არ უნდა
იყოს არსებული პირობებისა და გამოყენებების გაყინვა. ეს მომაკვდ
 ინე
ბელი იქნებოდა. მისი მიზანია, რომ განხორციელებული ცვლილებები,
უმრავლეს შემთხვევაში, ერთგვაროვანი არ იყოს. ხშირად, აქედან გა
მომდინარეობს შეზღუდვები ძალიან ბევრი შენობის ძალიან სწრაფ შეც
ვლაზე. ვფიქრობ, რომ ასეთი ზონირების სპეციფიკური სქემა (ან სქემების
კომბინაცია), რომელსაც ქალაქის განსაკუთრებით წარმატებული მონაკ
ვეთი საჭიროებს, უნდა განსხვავდებოდეს ლოკალობების მიხედვით, მათი
პირობებისა და თვითგანადგურების საფრთ
 ხის კონკრეტული ფორმების
გათვალისწინებით. თუმცა, უშუალ
 ოდ შენობათა ასაკზე და ზომაზე მიმარ
თული ზონირება, ლოგიკურად გამართლებულად გვეჩვენება, ვინაიდ
 ან
შენობის ტიპებს შორის განსხვავება, როგორც წესი, ადამიან ებისა და გა
მოყენებათა მრავალფეროვნებაზე აისახება. პარკი, რომლის გარშემოც
ინტენსიური მაღალსართულიან ი საოფ
 ისე და საბინაო მშენებლობა მიმ
დინარეობს, საჭიროებს სიმაღლეთა შემზღუდველ ნორმას, განსაკუთ
რებით – სამხრეთიდან, რითაც ერთბაშად ორი მიზანი მიიღწევა: პარკი
ზამთარში გახსნილი იქნება მზისადმი, და მის გარშემო  დაცული იქნება,
თუნდაც ნაწილობრივ და ირიბად,  გამოყენებათა მრავალფეროვნება.
ნებისმიერი მრავალფეროვნების წამახალისებელი ზონირება, რომ
ლის მიზანია   ყველაზე მომგებიან გამოყენებათა ჭარბი დუბლირების
ალაგმვ ა, უნდა ხორციელდებოდეს გადასახადების კორექტირების თან
ხლებით. ახლო პერსპექტივაში, მიწის პოტენციურად უფრო მომგებიან ი
გზით სარგებლობის შეზღუდვა, მისგან ამოღებული გადასახადების ზომა
ზე უნდა აისახებოდეს. არარეალ
 ისტურია უძრავი ქონების განვითარების
შეზღუდვა სიმაღლის, მოცულობის, ისტორიული თუ ესთეტიკური მნიშვნ ე
ლობის კონტროლირებით, და ამასთან ერთად იმის დაშვება, რომ მისთ
ვის დაკისრებული გადასახადი იმდენივე იყოს, რამდენიც მეზობლად მდე
ბარე, გაცილებით მომგებიან ი საკუთრებისა. ქალაქის რომელიმე უძრავ
ქონებაზე გადასახადების ზრდა, მის მეზობლად მდებარე უძრავი ქონების
შემოსავლების ზრდის გამო, ჩვენს დროში ჭეშმარიტად მძლავრი სტიმუ
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ლია ჭარბი დუბლირებისათვის. ეს სტიმული დუბლირების წინააღმდ
 ეგ
მიმართული შეზღუდვების პირობებშიც კი განაგრძ ობს მუშაობ ას. ქალა
ქის მთლიან ი საგადასახადო ბაზის ზრდის გზა, თითოეული მონაკვეთის
მოკლევადიან ი საგადასახადო პოტენციალ
 ის უკიდურეს ექსპლ
 ოატ
 აცია
ში არ მდგომარეობს. ეს მთელი რაიო
 ნ ების გრძელვადიან საგადასახადო
პოტენციალს დაანგრევს. საგადასახადო ბაზის ზრდის გზა მდგომარეობს
ქალაქის წარმატებულ რაიო
 ნთა მოცულობის ზრდაში. მძლავრი საქალა
ქო საგადასახადო ბაზა – ქალაქის მაგნეტიზმის შედეგია, ხოლო მისი ერთერთი შემადგენელი ნაწილია (რამდენადაც ერთ-ერთი მიზანი წარმატების
მდგრადობაა) - მრავალფეროვნებაზე მიმართული და თვითგანადურების
საწინააღმდ
 ეგო, ადგილობრივ საგადასახადო ნორმათა ფაქიზი, გონივ
რული, კარგად გაანგარიშებული ვარიაც
 იები.
საქალაქო ფუნქციების აულაგმავი დუბლირების საწინააღმდ
 ეგო
მეორ
 ე მეთოდს ვუწოდებ საზოგადოებრივ ნაგებობათა ადგილმდ
 ებარე
ობის უცვლ
 ელობას. ეს ნიშნავს, რომ საჯარო, და ნაწილობრივ საჯარო
ორგანოები, საკუთარ უძრავ ქონებასთან მიმართებაში იმის მსგავს პოლი
ტიკას უნდა ახორციელებდეს, როგორსაც ჩარლზ აბრამსი მისდევს მე-8
ქუჩაზე თავის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით. აბრამსი რესტორნე
ბის ჭარბ დუბლირებას ებრძ ვ ის, ეძებს რა თავისი უძრავი ქონებისთვის  გა
მოყენების სხვა გზებს. საჯარო, და ნაწილობრივ საჯარო ორგანოებმა, სა
კუთარი ოფისები და სხვა ნაგებობები ისეთ ადგილებზე უნდა განათავსოს,
სადაც ისინი მეზობლების დუბლირებას კი არ მოახდენენ, არამედ – მრა
ვალფეროვნებას გაზრდ
 იან. შემდეგ, საკუთარი ფუნქციის შესრულებით,
ეს შენობები უცვლ
 ელად უნდა დარჩნ ენ, მათზე საბაზრო ფასის ზრდის
მიუხედავად, რომელიც მათი შემოგარენის წარმატებამ განაპირობა, და
რომელსაც, თუკი სწორად იყვნ ენ განთავსებულნი, თავადაც უწყობდნ ენ
ხელს. ეს შენობები უცვლ
 ელად უნდა დარჩნ ენ ისეთი მომგებიან ი შემოთა
ვაზებების მიუხედავადაც, რომლის მთავარი არსი, ახლომდებარე წარმა
ტებული საქმიანობების დუბლირების სურვილია. ეს დღევანდელი კვერ
ცხის ნაცვლ
 ად – ხვალინდელი ქათმის არჩევის პოლიტიკაა, რომელსაც
მუნიციპალიტეტები და სხვა ორგანოები უნდა ახორციელებდეს. ისინი ხომ
საფუძვლ
 იან ად არიან დაინტერესებული ქალაქის ზოგადი განვითარე
ბით?! მრავალფეროვნების წამახალისებელი ზონირების ეფექტურობისთ
ვის კი, შესაბამისი საგადასახადო პოლიტიკა უნდა გატარდეს. ნიუ-იორკის
საჯარო ბიბლიოთ
 ეკა, განთავსებული საარ
 აკოდ მაღალფასიან ადგილ
ზე, თავის გარემოს უფრო მეტ ფასს სძენს, ვიდრე ნებისმიერი ახლომდება
რე, წარმოუდგენლად მაღალშემოსავლიან ი დაწესებულება. ფასს სძენს
იმიტომ, რომ ასე მკვეთრად გამოირჩევა როგორც ვიზუალ
 ურად, ასევე
ფუნქციურად. როდესაც მოქალაქეთა ზეწოლით სახელმწ იფო იძულე
ბული გახდა სესხი მიეცა ნაწილობრივი საჯარო დაწესებულებისათვის,
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რათა ამგვარად კარნეგი-ჰოლი გამოესყიდა კერძო მფლობელისაგან,
რომელიც მის მიყიდვას ახლომდებარე მომგებიან ი ბიზნესის დუბლირე
ბის მსურველთათვის აპირებდა, კარნეგი-ჰოლი, როგორც საკონცერტო
და შესაკრები ადგილი, გადარჩა. ამან კი, მოცემულ ადგილზე ფუნქცია
თა ეფექტური თანაარსებობა შეინ არჩუნა. მოკლედ რომ ვთქვათ, საზოგა
დოებრივ კეთილდღეობ აზე პასუხისმგ
 ებელ ორგანოებს, შეუძლია დიდი
დახმარება გაუწიოს მრავალფეროვნების შენარჩუნებას, თუკი საკუთარი
შენობების ირგვლ
 ივ,  გამოყენებათა მრავალფეროვნების შუაგ
 ულში, სიმ
ტკიცეს გამოიჩ ენს მაშინ, როდესაც ფულის ზღვა ტალღებად ასკდება ამ
შენობებს და წალეკვით ემუქრება მათ.
ორივე ეს ინსტრუმენტი, მრავალფეროვნების წამახალისებელი
ზონირება და საზოგადოებრივ ნაგებობათა განლაგების უცვლ
 ელობა –
არსებითად მრავალფეროვნების თვითგანადგურების საწინააღმდ
 ეგო
თავდაცვითი ზომაა. ესაა, ასე ვთქვათ, დამცავი წინაღობა, რომელსაც
შეუძლია ეკონომიკური ქარიშხლების შემოტევებს გაუძლოს, მაგრამ ხან
გრძ ლ
 ივი შტორმის შემთხვევაში, მათი იმედი ძნელად თუ გვექნება. ზონი
რების, საჯარო ნაგებობებისა თუ საგადასახადო პოლიტიკის ნებისმიერი
ზომები, რამდენადაც გონივრული არ უნდა იყოს, ვერ შეძლებს საკმაოდ
ძლიერ ეკონომიკურ ზეწოლას გაუძლოს. უმეტესწილად, ასე ხდებოდა, და
როგორც ჩანს, კვლავ ასე მოხდება.
ამიტომ, დაცვის ზომებთან ერთად, აუცილებელია კონკურენტული
გადამისამართება.
ხშირად შეიძლება მოისმინოთ, რომ ამერიკელები ვერ იტანენ დიდ
ქალაქებს. ღრმად მწამს, რომ ამერიკელები ვერ იტანენ გადაგვარებულ
ქალაქებს, მაგრამ ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ დიდი ქალაქების
წარმატებული და სისხლს ავსე რაიო
 ნ ებისადმი არანაირ სიძულვილს არ
განვიცდით. პირიქით, იმდენად ბევრ ადამიანს სურს ასეთი ადგილებით
ისარგებლოს, იმდენი მიისწრაფვის იქ ცხოვრების, მუშაობ ის ან თუნდაც
მონახულებისაკენ, რომ ჭარბი დაწოლა ქალაქის თვითგანადგურებას იწ
ვევს. წარმატებული მრავალფეროვნების ფულის მეშვეობ ით განადგურე
ბისას, შეიძლება ითქვას, ალერსით ვახრჩ ობთ მას.
ერთი სიტყვით, ცოცხალ და მრავალფეროვან ქალაქურ რაიო
 ნ ებზე
მოთხოვნა ბევრად აღემატება მათ მიწოდებას.
თუ გვსურს, რომ ქალაქის განსაკუთრებით წარმატებული ადგილები
ეფექტურად ეწინააღმდ
 ეგებოდეს თვითგანადგურების ძალებს, რომ დამ
ცავი ზომები ამ თვითგანადგურების პირისპირ უშედეგო არ აღმოჩნდ
 ეს,
საჭიროა თავად დივერსიფიცირებული, სისხლს ავსე და ეკონომიკურად
სიცოცხლისუნარიან ი ქალაქური ტერიტორიების რიცხვი გაიზ არდოს. ეს
შეგვახსენებს საბაზისო აუცილებლობას, რომ ქუჩების და რაიო
 ნ ებისათ
ვის საჭიროა შეიქმნ ას მრავალფეროვნებისათვის ეკონომიკურად აუცი
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ლებელი ოთხი პირობა.
რასაკვირველია, ყოველთვის იარსებებს  უხვი მრავალფეროვნების
რაიო
 ნ ები, რომლებიც სხვებთან შედარებით, უფრო პოპულარული და
მაცდუნებელი იქნება, თუმცაღა, ამავდრ
 ოულად უკიდურესად მიდრეკილი
იქნება მომგებიან ი გამოყენებების დუბლირებით გამოწვეული განადგურე
ბისკენ. მაგრამ, თუკი იქნება სხვა მონაკვეთებიც, რომლებიც საინტერესო
შესაძლებლობების თვალსაზრისით, ძალიან არ ჩამორჩება მათ, შესაძ
ლოა, კონკურენტული გადამისამართების საშუალ
 ებით, ყველაზე პოპუ
ლარული რაიო
 ნ ებიდან ინტერესი მათკენ  გადაიხ აროს. მათ მიზიდულო
ბას ზურგს უნდა უმაგრებდეს ყველაზე წარმატებულ რაიო
 ნში დაწესებული,
წარმატებული გამოყენებების დუბლირების შეზღუდვა, რაც კონკურენტუ
ლი გადამისამართების აუცილებელი შემადგენელია. თუნდაც, შედარე
ბით ნაკლებ მიმზიდველი რაიო
 ნ ის მხრიდან კონკურენციის რაიმ ე სახით
არსებობა მნიშვნ ელოვანია.
თუკი და როდესაც კონკურენტული ტერიტორიები, თავის მხრივ,
ისეთ წარმატებას მიაღწევს, რომ უკუკავშირის ქალაქური შემცვ ლ
 ელები
დასჭირდება, ჭარბი დუბლირებისაგან დაცვას მოითხოვს და მიიღ
 ებს კი
დეც მას.
რთული არაა განვს აზღვრ
 ოთ მომენტი, როდესაც ქალაქის რაიო
 ნ ი
„იდიოტი უჯრედივით“ მოქცევას იწყებს. ნებისმიერმა, ვინც კარგად იცნობს
რომელიმე განსაკუთრებით წარმატებულ რაიო
 ნს, იცის, როდის დგება ეს
ხარისხობრივი შემობრუნება. გაქრობის პირას მყოფი სხვადასხვა გამო
ყენებებით მოსარგებლენი, ან ისინი, ვინც უბრალოდ სიამ ოვნებას იღე
ბენ მათზე დაკვირვებით, კარგად გრძნობენ როდის განიცდის დაცემას
მიმზიდველობა და  მრავალფეროვნება, რომლისადმიც ასე არიან მიჯაჭ
ვულნი. ისინი მშვენივრად ხედავენ, როგორ განიდევნება მოსახლეობ ის
რომელიმე კატეგორია, როგორ მცირდება მათი მრავალფეროვნება,
განსაკუთრებით – თუკი თავადაც შევიწროებული მოსახლეობ ის რიცხვს
ეკუთვნ იან. მრავალი ასეთი მოვლენის შესახებ, მათ წინასწარაც კი იციან
– ლოგიკურად აკავშირებენ რა სავარაუდო, ან გარდაუვალ ფიზიკურ გარ
დაქმნ ებს ცვლილებებთან, ყოველდღიურ ყოფასა თუ ქუჩის მოვლენებ
ში. ქალაქის მცხოვრებნი ამის შესახებ ერთმანეთს ესაუბრებიან, ახდენენ
თვითგანადგურების ფაქტის კონსტატაციას და მის შედეგებს გაცილებით
ადრე წინასწარმეტყველებენ, ვიდრე სტატისტიკური მონაცემები და რუკე
ბი, რომლებიც დიდი დაგვიან ებით გვამცნ ობს მომხდარ უბედურებას.
განსაკუთრებული წარმატების თვითგანადგურების პრობლემა, არ
სებითად, ქალაქის ცოცხალ, დივერსიფიცირებულ ქუჩებსა და რაიო
 ნ ებზე
მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის უფრო ჯანმრ
 თ
 ელი თანაფარდობის
შექმნ ის პრობლემაა.
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14
საზღვრის ვაკუუმების წყევლა
ქალაქის მასიურ, ერთგვაროვან გამოყენებებს ერთი საერთო მახა
სიათ
 ებელი აქვს – წარმოქმნ ის საზღვრ
 ებს რომლებიც, როგორც წესი, ქა
ლაქში დესტრუქციული მეზობლები არიან.
საზღვარი მასიური, მონოფუნქციური ტერიტორიის პერიმეტრია, რო
მელიც ქმნის „ჩვეულებრივი“ ქალაქის არეალ
 ის კიდეს. ხშირად, საზღვ
რებს პასიურ ობიექტებად, ან უბრალოდ კიდეებად, როგორც ფაქტობრივ
მოცემულობად, განიხილავენ. თუმცა, საზღვარს აქტიური გავლენა აქვს.
რკინიგზის ლიანდაგი საზღვრ
 ის კლასიკური მაგალითია, იმდენად
ძლიერი, რომ დიდი ხანია სოციალ
 ური საზღვრ
 ის მნიშვნ ელობაც შეიძ ი
ნა. „ლიანდაგის მეორ
 ე მხარე“ ის აღმნ იშვნ ელია, რომელიც სპონტანურად
მცირე ზომის ქალაქებს უფრო ესადაგება, ვიდრე მეტროპოლისებს. ამ
თავში არა დასაზღვრ
 ული არეალ
 ების სოციალ
 ურ მნიშვნ ელობებს, არა
მედ ამ საზღვრ
 ების მიერ, მათ უშუალ
 ო შემოგარენში, გამოწვეულ ფიზი
კურ და ფუნქციურ შედეგებს განვიხილავთ.   
რკინიგზის ლიანდაგის შემთხვევაში, მის ორივე მხარეს შეიძლება
არსებობდეს წარმატებული და წარუმატებელი რაიო
 ნ ები. თუმცა, ადგი
ლები, რომლებიც ყველაზე ცუდ მდგომარეობ აშია, როგორც წესი, ორი
ვე მხარეს, სწორედ რკინიგზის მახლობლად მდებარეობს. ნებისმიერი
განახლება, ზრდა ან მოძველებულის ახლით ჩანაცვლ
 ება, ამ ზონების
მიღმა, რკინიგზისგან მოშორებით მიმდინარეობს. რკინიგზის მახლობ
ლად მდებარე, დეგრადირებადი, დაბალი ღირებულების მქონე ზონები,
ყველაფერს აზიან ებს იმ შენობების გარდა, რომელთაც ლიანდაგებსა და
მის შემოგარენთან უშუალ
 ო, პრაქტიკული კავშირი აქვთს. ეს უცნაურია,
რადგან ხშირად, ნგრევისა და ლპობის ინგრედიენტებზე დაკვირვებისას,
აღმოჩნდ
 ება, რომ ერთ დროს ამ ზონებში ხალხი ახალი, და უფრო მეტიც,
ამბიციური შენობების აღმართვას ცდილობდა.
ლიანდაგების გასწვრ
 ივ მდებარე ზონების დეგრადირებულობისად
მი მიდრეკილება ხშირად აიხსნება, როგორც ხმაურის, ლოკომოტივების
გამონაბოლქვის და ზოგადად, რკინიგზის არასასურველ გარემოდ აღქ
მის შედეგი. თუმცა ვფიქრობ, დასახელებული მიზეზები უფრო ღრმა, ფუნ
დამენტური ფაქტორების უმნიშვნ ელო დეტალებს წარმოადგენს. და თუ
ასე არაა, რატომ არ შეუშალეს ხელი იმ მშენებლობებს, რომლებიც ასეთ
ზონებში ერთ დროს მიმდინარეობდა?
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მსგავსი სახის დეგრადაცია ქალაქის
სანაპიროებისთვისაც სიმპტ
 ომატურია და როგორც წესი, უფრო რთულ
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ფორმებსაც იღებს. თუმცა, სანაპიროები არ წარმოადგენს არსებითად
ხმაურიან, ბინძურ, საცხოვრებლად უვარგის გარემოს.
საკვირველია ისიც, თუ რამდენად ხშირადაა ლპობისკენ მიდრეკი
ლი დიდი ქალაქის საუნივერსიტეტო კამპუსების მიმდებარე სამეზობლო
ები, ქალაქი-მშ ვ ენიერის ტრადიციის სამოქალაქო ცენტრები, საავ ადმყ ო
ფოების ვრცელი ტერიტორიები და დიდი პარკები. მაშინაც კი, თუ ისინი
ფიზიკურ ხრწნას არ განიცდიან, სტაგნაციის მდგომარეობ აში იმყოფებიან
– მდგომარეობ აში, რომელიც ხრწნასა და განადგურებას მოასწავებს.
თუმცა, თუკი დაგეგმარებისა და მიწათსარგებლობის კონვენციურ
თეორ
 იებს დავუჯერებთ, რომელთა მიხედვითაც სიმშვ იდესა და სისუფთა
ვეს, მართლაც ისეთივე პოზიტიური შედეგები მოაქვს, როგორსაც მათგან
ველით, მაშინ სწორედ ეს იმედგამაცრუებელი ზონები უნდა იყოს ეკონო
მიკურად წარმატებული და სოციალ
 ურად სიცოცხლისუნარიან ი.
მიუხედავად განსხვავებებისა, რომლებიც რკინიგზის ლიანდაგებს,
სანაპიროებს, კამპუსებს, ჩქაროსნულ გზატკეცილებს, დიდ ავტოსადგო
მებსა და ვრცელ პარკებს შორის ნამდვ ილად არსებობს, მათ მაინც მო
ეძებნებათ ბევრი საერთო, თუკი მათ არსებობას გარშემო გამეფებული
მომაკვდ
 ავობისა და სტაგნაციის მოცემულობაში მოვათავსებთ. და თუკი
ქალაქის ყველაზე მიმზიდველ ნაწილებს დავაკვირდებით – ე.ი. იმ არეა
ლებს, რომლებიც რეალ
 ურად, სხეულებრივად იზიდავს ადამიან ებს, აღ
მოვაჩენთ, რომ ასეთი იღბლ
 იან ი ადგილები, მასიურად მონოფუნქციური
ზონების უშუალ
 ო მიჯნებზე, იშვიათ
 ად თუ აღმოცენდება ხოლმე.
საზღვრ
 ების, როგორც მეზობლების ძირეული პრობლემა არის მათი
მიდრეკილება, ქალაქის ქუჩებით მოსარგებლეებს  შეუქმნ ას ჩიხები. ხში
რად, ადამიან ების უმრავლესობისთვის ისინი ბარიერებს წარმოადგენენ.
შედეგად ქუჩა, რომელიც საზღვარს ემიჯნება, განზოგადებული გა
მოყენების ბოლო სადგურად იქცევა ხოლმე. თუკი ამ ქუჩით, რომელიც
„ჩვეულებრივი“ ქალაქის არეალ
 ის მაცხოვრებელთათვის „ბოლო გაჩე
რებას“ წარმოადგენს და მონოფუნქციური და საზღვრ
 ების დამწესებელი
ტერიტორიის შიგნით მყოფი ადამიან ებიც ნაკლებად, ან საერთოდ არ
სარგებლობენ, იგი განწირულია უსიცოცხლობისა და მომხმარებლების
უკმარისობისთვის. ამ უსიცოცხლობას სხვა გამოძახილიც აქვს: რადგან
საზღვრ
 ის მომიჯნავე ქუჩას ადამიან ების მცირე რაოდ
 ენობა იყენებს, შედე
გად, თავად ამ ქუჩის მოსაზღვრე ქუჩებიც (და ხშირად პარალელური ქუჩე
ბიც) ასევე მოსარგებლეთა სიმცირეს განიცდის. ისინი ვერ იღებენ ქუჩაზე
შემთხვევით მოხვედრილ გამვლელებს, იმ ხალხს, რომლებიც საზღვრ
 ის
მიმართულებით მოძრაობს, რადგან ასეთი ხალხი ძალზე ცოტაა. თუკი ეს
მოსაზღვრ
 ე ქუჩებიც ზედმეტად დაცარიელდება და მაშასადამე, ადამია
ნები მათაც თავს აარიდებენ, მაშინ უკვე მათი მომიჯნავე ქუჩებიც დაცარი
ელდება და ასე გაგრძ ელდება მანამ, სანამ ძლიერი მიზიდულობის მქონე
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არეალ
 ის ფუნქციური ძალები არ ჩაერთვებიან საქმეში და საწინააღმდ
 ეგო
როლს არ ითამაშებენ. ამგვარად, საზღვრ
 ებმა თავიანთ გარშემო შესაძ
ლოა ფუნქციური ვაკუუმები წარმოშვას, ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
ქალაქის გამოყენებათა გამარტივებით, ერთ კონკრეტულ ადგილზე ხელი
შეუწყოს გამოყენებათა გამარტივებას მომიჯნავე ტერიტორიებზეც. ეს გა
მარტივება კი, რაც ნაკლებ განსხვავებული მიზნებისა და დანიშნულების
პუნქტების მქონე, ნაკლებ მოსარგებლეს ნიშნავს, თავად კვებავს საკუთარ
თავს. რაც უფრო უნაყოფო და გამარტივებული ხდება ტერიტორია ეკონო
მიკური საქმიან ობისთვის, მით უფრო ნაკლები მოსარგებლე ჰყავს მას და
კიდევ უფრო მეტად უნაყოფო ხდება. საქმეში ერთვება ნგრევის დაღმავა
ლი პროცესი.
ეს სერიოზული პრობლემაა, რადგან განსხვავებული მიზნების მქო
ნე ადამიან ების პირდაპირი და უწყვეტი შერევა, ერთადერთი გზაა ქუჩებში
უსაფრთ
 ხოების უზრუნველსაყოფად. ეს ერთადერთი მექანიზმი განაპი
რობებს მეორ
 ადი მრავალფეროვნების გენერირებასაც. იგი ერთადერთი
საშუალ
 ებაა, რომელიც ფრაგმენტირებული,თვითიზოლირებული სამე
ზობლოებისგან რაიო
 ნ ების ფორმირებას უწყობს ხელს.
ქალაქის განსხვავებულ გამოყენებათა აბსტრაქტული, ან უფრო ირი
ბი ურთიერთდახმარება (მიუხედავად იმისა, რომ სხვა სიბრტ
 ყეში ეს შედე
გიან ია) ამ მიზანს არ ემსახურება.
ხანდახან დაღმავალი პროცესის ხილული მტკიცებულებები თითქ
მის ისეთივე გრაფიკულია, როგორც დიაგრამა. ნიუ-იორკის ქვემო ისთ-საიდზე სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ღამით ეს კიდევ უფრო
შემზარავია. იმ ბნელი და ცარიელი ტერიტორიების საზღვრ
 ებთან, რომ
ლებზეც მასიური, დაბალბიუჯეტიან ი საბინაო პროექტებია განთავსებული,
ქუჩებიც ხალხისგან დაცლილი და ჩაბნელებულია. რამდენიმე მაღაზიის
გარდა, რომლებსაც თავად პროექტის მაცხოვრებლები ამუშავებენ, ყვე
ლა გაკოტრებული და დახურულია. რაც უფრო შორდები საბინაო პროექ
ტის საზღვარს, ქუჩიდან ქუჩამდე, ნელ-ნ ელა, მით უფრო იმატებს სიცოცხ
ლე და სინათლე. თუმცა, უამრავი ქუჩის გავლაა საჭირო იმისათვის, რომ
ეკონომიკური აქტივობა და ადამიან ების მოძრაობ ა საკმარისად გაძლი
ერდეს. წლიდან წლამდე, ეს ვაკუუმი სულ უფრო ფართოვდება. სამეზობ
ლოებსა და ქუჩებს, რომლებიც ერთმანეთის ახლოს მდებარე ორ ასეთ
საზღვარს შორისაა მოქცეული, კიდით კიდემდე სრული გამოფიტვა ემუქ
რება.
ზოგჯერ რომელიმე საგაზეთო სტატიაშ ი წაიკ ითხავთ ამ დაღმავალი
პროცესის ყველასთვის ხილული ტენდენციის აღწერას. მაგალითისთვის,
New York Post-ში 1960 წლის თებერვლ
 ის მოვლენები შემდეგნაირ
 ადაა აღ
წერილი:
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„ორშაბათს, 174-ე ქუჩის 164E ნომერში, კოენის საყასბოში მომხდარი
მკვლელობა არა იზოლირებული ინციდენტი, არამედ ამ ქუჩაზე მიმდინა
რე ძარცვ ისა და ყაჩაღობის კასკადის კულმინაციაა ... გასტრონომის გამ
ყიდველს თუ დავუჯერებთ, ამ არეალს აღნიშნული ჭირი ორი წლის წინ,
ქუჩის გადაღმა გამავალ ჩქაროსნულ ტრასაზე სამუშაოე ბის დაწყებიდან
შეეყარა... მაღაზიები, რომლებიც ადრე საღამოს 9-10 საათ
 ამდე მუშა
ობდა, ახლა 7-ზე იკეტება. კლიენტები იშვიათ
 ად თუ ბედავენ დაღამების
შემდეგ გამოსვლას, შესაბამისად, მაღაზიის მფლობელებს აღარ უღირთ
გვიან ობამდე მუშაობ ის გარისკვა... მკვლელობამ უზარმაზარი გავლენა
იქონია აფთიაქზეც, რომელიც საღამოს 10 საათ
 ამდე მუშაობს. –  „ძალიან
გვეშინია“ – ამბობს აფთიაქ არი, – „ჩვენ ერთადერთი დაწესებულება ვართ,
რომელიც ასე გვიან ობამდე მუშაობს“.
ზოგიერთ შემთხვევაში, ამგვარი ვაკუუმების ფორმირებაზე დასკვნ ის
გაკეთებაც შეგვიძლია. მაგალითად, მაშინ, როდესაც ერთ-ერთ გაზეთ
ში განთავსებული რეკლამა საოც
 არ გარიგებას გვთავაზობს: ახალგარე
მონტებული, სპილენძის სანიაღვრ
 ე სისტემით აღჭურვილი, ათოთახიან ი
აგურის სახლი იყიდება 12000 დოლარად. მითითებული მისამართიდან კი
ჩანს, რომ სახლი უზარმაზარ საბინაო პროექტსა და ჩქაროსნულ ტრასას
შორისაა მოქცეული.
ხანდახან საქმე ტროტუარზე უსაფრთ
 ხოების მოშლის ნელ პროგრე
სიასთან გვაქვს, რომელიც ქუჩიდან ქუჩამდე ვრცელდება. ნიუ-იორკში,
მორნინგსაიდ-ჰ ეითსის სამეზობლო შეიც
 ავს გრძელ, ვიწრო ზოლს, რო
მელსაც ერთ მხარეს კამპუსი, მეორ
 ე მხარეს კი გრძელი სანაპირო პარ
კი ემიჯნება. დროდადრო ამ ზოლში ინსტიტუციებიც იჭრება, რომლებიც
დამატებით ბარიერებს ქმნის. რომელ მხარესაც არ უნდა წახვიდე, ყველ
გან ბარიერს ეჩეხები. ათწლეულების მანძილზე, საღამოობ ით, ამ ბარიერ
თაგან ყველაზე უკაცური ზემოხსენებული პარკია. დროთა განმავლობაში,
თითქმის ყველასთვის შეუმჩნ ევლად, უსიტყვო შეთანხმება უსაფრთ
 ხოების
არარსებობის შესახებ, ტერიტორიის სხვა ნაწილებზეც ვრცელდებოდა და
დღეს, უკვე მხოლოდ ერთ-ერთი ქუჩის ცალ მხარესღა შეხვდებით ღამის
ეულ გამვლ
 ელებზე მეტ ადამიანს. ეს ცალმხ რივი ქუჩა, რომელიც ბროდ
ვეის გაგრძ ელებას წარმოადგენს,  დიდი კამპუსის მკვდარ პერიმეტრს მი
უყვება და ზოლის გასწვრ
 ივ, უმეტეს ნაწილში თავადაც ცარიელდება, გან
საკუთრებით იქ, სადაც ახალი საზღვარი ჩნდება.
მაგრამ, ხშირ შემთხვევაში, საზღვრ
 ის ვაკუუმში არაფერია დრამატუ
ლი. საქმე გვაქვს სიცოცხლისუნარიან ობის ნაკლებობასთან და ეს გარე
მოება სათვალავშია მისაღები. ჯონ ჩივერის რომანში „ვაპშოტების ქრონი
კა“, ვაკუუმის ამგვარ დახასიათ
 ებასაც ვაწყდებით: „პარკის ჩრდილოეთი,
ერთი შეხედვით, უიმედო სამეზობლოს უკავია. არა განდევნილს, არამედ
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უბრალოდ არაპოპულარულს, თითქოს ფერიმჭამელებისგან გატანჯულს,
რომელსაც თითქოს აქა-იქ მახასიათ
 ებლები აკლია“.
საზღვრ
 ის პირას გამოყენებათა სიმწირის ზუსტი მიზეზები სხვადასხ
ვაგვარია.
ზოგიერთი საზღვარი, მათი გადამკვეთი მოძრაობ ის ცალმხ რივ
საქმიან ობად გადაქცევით, გამოყენებათა დაჩლუნგებას იწვევს. ამის მა
გალითად საბინაო პროექტები გამოდგება. პროექტის მაცხოვრებლე
ბი საზღვარს წინ და უკან მხოლოდ მის ცალ მხარეს კვეთენ, ან მაქსიმუმ
ორ მხარეს.  მოსაზღვრ
 ე მოსახლეობ ა, როგორც წესი, საზღვრ
 ის მეორ
 ე,
თავის მხარეს ამჯობინებს და თავად გამყოფ ხაზს ფუნქციურად უსარგებ
ლოდ მიიჩნევს.
ზოგიერთი საზღვარი ჯვარედინ გამოყენებებს ორივე მხრიდან
აფერხებს. ღია ლიანდაგები და ჩქაროსნული ავტოსტრადები, ისევე რო
გორც წყლის ბარიერები, ამის ჩვეულებრივი მაგალითებია.
ზოგიერთ საზღვარს ჯვარედინი გამოყენებები ორივე მხარეს აქვს,
მაგრამ მათი ეფექტურობა შეზღუდულია. ისინი მხოლოდ დღის განმავ
ლობაში ან წელიწადის გარკვეულ მონაკვეთში ფუნქციონ ირებს. ამის მა
გალითად დიდი პარკები გამოდგება.
სხვა საზღვრ
 ები, მათ გასწვრ
 ივ, გამოყენებათა სიმწირეს  განიცდის,
რადგანაც ის მასიური ერთგვაროვანი ფუნქცია, რომელიც მათ ფორმი
რებაში მონაწილეობს, თავის განკარგულებაში არსებული ვრცელი მიწის
მხოლოდ მცირე ნაწილს ითვისებს. დიდ ტერიტორიაზ ე განთავსებული
საზოგადოებრივი ცენტრები ამის ტიპური მაგალითია. ნიუ-იორკის ქალაქ
გეგმარების კომისია ცდილობს (თუკი იმას ვენდობით, რაც წერილობითაა
დეკლარირებული) ინდუსტრიული პარკი გააშ ენოს ბრუკლინში. როგორც
განცხადებაშია ნათქვამი, პარკი 40 ჰექტარზე განთავსდება და მიიღ
 ებს
ფირმებს, რომლებიც დაახლოებით 3000 მუშას დაას აქმებს. 75 მუშა ყო
ველ ჰექტარზე, მაშინ როდესაც 40 ჰექტარი ამხელა პერიმეტრს მოიც
 ავს,
ქალაქის მიწის იმდენად მწირ ათვისებაზე მიან იშნებს, რომ ადვილი გა
მოსაცნობია, რა ფუნქციური სიმწირე შეიქმნ ება პარკის საზღვრ
 ების გასწვ
რივ.
რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს გამოწვეული, არსებითად შედეგი ერ
თია: მწირი გამოყენება (ადამიანთა სხეულების სიმცირე) ვრცელი პერი
მეტრის გასწვრ
 ივ.
საზღვრ
 ის ვაკუუმთა ფენომენი ქალაქის დიზაინ ერთა თავსატეხად
იქცა,განსაკუთრებით კი მათთვის, ვინც რეალ
 ურად აფასებს ურბანულ
სიცოცხლისუნარიან ობასა და მრავალფეროვნებას და არ მოსწონს უსი
ცოცხლობა და განაშენიან ების გაურკვეველი განფენილობა. როგორც
ხანდახან განმარტავენ, საზღვრები ინტენსივობის ზრდისთვის  და ქალა
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ქისთვის მკვეთრი, ნათელი ფორმის მისაცემად ხელსაყრელი საშუალ
 ებე
ბია. ისეთი მკვეთრი ფორმისა, როგორსაც შუა საუკუნეების ქალაქებს მათი
გალავნები აძლევდა. ეს მშვენიერი იდეაა , რადგანაც უეჭველია, რომ ზო
გიერთი საზღვარი ქალაქის არეალ
 ების კონცენტრირებასა და ინტენსიფი
კაციას უწყობს ხელს. წყლის ბარიერები სან-ფ
 რანცისკოსა და მანჰეტენზე
სწორედ ამ ფუნქციას ასრულებდა.
და მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ საკვანძო საზღვრ
 ები ქალაქში ინ
ტენსივობის კონცენტრირებას ახდენს, უშუალ
 ოდ მათი მიმდებარე ზონები,
ნაკლებად აირეკლავს ამ ინტენსივობას და შესაბამისად, ნაკლებ სარგე
ბელსაც ნახულობს.
ამ „პერვერსიული“ ქცევის ასახსნელად საჭიროა გონებაშივე განვას
ხვავოთ საქალაქო მიწის ორი ტიპი. პირველი მათგანი, რომელსაც ზოგა
დი მიწა შეგვიძლია ვუწოდოთ, მოსახლეობ ის ფეხით მოსიარ
 ულე ნაწი
ლის ცირკულაციისთვის გამოიყენება. ეს ის მიწაა, რომელზეც ადამიან ები
თავისუფლად მოძრაობ ენ არჩევანისამებრ, აქედან იქით თუ იქიდან აქეთ.
იგი მოიცავს ქუჩებს, მცირე ზომის პარკთა უმეტესობას და ზოგიერთ შემთხ
ვევაში შენობათა შიდა სივრც
 ეებს, რომელთაც ქუჩის ფუნქცია აკისრია.
მეორ
 ე ტიპის მიწა, რომელსაც საგანგებო მიწა შეგვიძლია ვუწო
დოთ, როგორც წესი, ფეხით მოსიარ
 ულეთათვის არ არის განკუთვნ ილი.
მასზე შეიძლება ააშენონ, ან – არა; ან საჯარო საკუთრებაშია, ან – არა;
შეიძლება მასზე ადამიან ებს ფიზიკურად მიუწვდ
 ებოდეთ ხელი, ან – არა.
თუმცა ეს სხვა საქმეა. მთავარი კი ისაა, რომ ხალხი მათ გარშემო, მათ გას
წვრ
 ივ მოძრაობს და არა მათი გავლით.
მოდით, ცოტა ხნით, ხსენებული საგანგებო მიწა რაღაც ისეთად მი
ვიჩნიოთ, რაც  ფეხით მოსიარ
 ულეებს გზად ხვდება. იგი ერთი მხრივ გეოგ
რაფიული დაბრკოლებაა, რადგან შემოსაზღვრ
 ულია მათგან და მეორ
 ე
მხრივ იმიტომ, რომ ფეხით მოსიარ
 ულეთათვის მასში არაფერია მიმზიდ
ველი.
თუ ამ პერსპექტივიდან შევხედავთ, ქალაქის საგანგებო მიწა ზოგადი
მიწის გამოყენებებისთვის ხელის შემშლ
 ელ ფაქტორად შეიძლება მოგვევ
ლინოს.
მაგრამ სხვა მხრიდან თუ შევხედავთ, ეს საგანგებო მიწა უკვე ზოგადი
მიწის გამოყენებათა ხელშემწყობად გვევლინება. ის მათ ხალხით ამარა
გებს. ნებისმიერი ტიპის ადამიან ები, რომლებიც აქ მოძრაობ ენ საგანგებო
მიწის მიერაა მოზიდული. მათ იგი  იზიდავს ბინებით, სამუშაო ადგილებით
ან სხვა მიზეზებით. ქალაქში შენობების არსებობა   ქუჩით სარგებლობის
აუცილებელი წინაპირობაა.
მაშასადამე, ორივე ტიპის მიწას შეაქვს წვლილი ადამიან ების ცირკუ
ლაციაშ ი. მაგრამ მათ ურთიერთობაში ყოველთვის არსებობს გარკვეული
სახის დაძაბულობა. საგანგებო მიწის ორ ძირითად როლს – ზოგადი მიწის
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გამოყენებათათვის ხელშეწყობასა და მისთვის ფუნქციური წინაღობების
აღმართვას შორის, ყოველთვის არსებობს ძალთა დაპირისპირება.  
ამ პრინციპის შესახებ მშვენივრად იციან ქალაქის საქმიან ი ცენტ
რის მოვაჭრეებმა და, მისი, როგორც პრინციპის ახსნა ყველაზე მარტივად
მათ ენაზეა შესაძლებელი. როდესაც საქმიან ი ცენტრის რომელიმე ქუჩაზე
მნიშვნ ელოვანი „მკვდარი ადგილი“ ჩნდება, იგი ამ ადგილას იწვევს ფე
ხით მოსიარ
 ულეთა ცირკულაციის და ფუნქციებით სარგებლობის ინტენ
სივობის კლებას. ხანდახან ასეთი კლება, ეკონომიკური თვალსაზრისით,
ისეთი სერიოზ ულია, რომ მკვდარი ადგილის ერთ ან მეორ
 ე მხარეს ბიზ
ნესის პარალიზებასაც იწვევს. ასეთი მკვდარი ადგილი შეიძლება იყოს
უფუნქციოდ დარჩენილი ადგილი, რაიმ ე ტიპის ნაკლებად გამოყენებული
მონუმენტი, ავტოსადგომი, ან თუნდაც საბანკო ოფისების ჯგუფი, რომლე
ბიც შუადღის სამი საათ
 იდან წვეტს ფუნქციონ ირებას. რაც არ უნდა იყოს
სპეციფიკურად, მკვდარი ადგილის, როგორც ზოგადი მიწის გეოგრაფიუ
ლი დაბრკ ოლების როლმა, გადააჭ არბა ზოგადი მიწის მოსარგებლეებით
მომმარაგებლის ფუნქციას. დაძაბულობა საბოლოოდ მინელდა.
ზოგად მიწას შეუძლია შთანთქას, ან გვერდი აუაროს საგანგებო მი
წის მკვდარ წერტილებს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მათი ფიზიკური
მასშტ
 აბები მცირეა. საგანგებო მიწასა და ზოგად მიწას შორის აღებ-მ იცე
მობაში საჭიროა არსებობდეს ინტენსივობათა ვარიაც
 იები, რადგანაც მცი
რემასშტ
 აბიან ი, წყნარი ადგილები და დატვირთულ ზონათა კრეშენდოები
ქუჩისა და უბნის მრავალფეროვნების აუცილებელ ატრიბუტებს წარმოად
გენს.
თუმცაღა, ზემოთ ნახსენებ ორი ტიპის მიწას შორის დაძაბულობა
შესაძლოა სრულიად მინელდეს და ნორმალურად ვერც კი კომპენსირ
დეს, როცა საგანგებო მიწა უზარმაზარ დაბრკ ოლებად იქცევა. რამდე
ნად ბევრს ართმევს იგი, როგორც ფიზიკური ბარიერი (ან, თუ გნებავთ,
როგორც კვარტალი?), ზოგად მიწას? რამდენს უბრუნებს უკან, მომხმარე
ბელთა კონცენტრაციის თვალსაზრისით? ზერელე პასუხი ამ განტოლება
ზე, როგორც წესი, ზოგად მიწაზე წარმოქმნ ილი ვაკუუმია. საკითხავი ის კი
არ არის, თუ რატომაა გამოყენებათა ინტენსივობა ისეთი პერვერსიული,
რომ მკვეთრ საზღვართან ახლოს არ მიდის, არამედ ის, თუ რატომ ველით
მისგან იყოს იმდენად პერვერსიული რომ ეს გააკ ეთოს?
გარდა იმისა, რომ საზღვრ
 ები მიმდებარე ზოგად მიწაზე (და, მაშა
სადამე, მრავალფეროვნებისა და სიცოცხლისუნარიან ობის ზრდისთვის
მაქსიმალურად არახელსაყრელ ადგილებზე) ასეთი ვაკუუმების წარმოქ
მნისკენაა მიდრეკილი, ისინი ქალაქის დანაწევრებასაც იწვევს. საზღვრ
 ე
ბი წყალგამყოფს ავლებს „ჩვეულებრივი“ ქალაქის იმ სამეზობლოებს შო
რის, რომლებიც მათ რომელიმე მხარეს მდებარეობს. ამ თვალსაზრისით,
279

ისინი მცირე პარკებისგან განსხვავებულად მოქმედებენ. იმ შემთხვევაში,
თუ მათი პოპულარობა საგრძ ნობია, მცირე პარკები, თავიანთ სხვადასხ
ვა მხარეს არსებულ სამეზობლოებს ერთმანეთში აქსოვენ და ამ სამეზობ
ლოებით მოსარგებლე ადამიან ების შერევას ახდენენ. საზღვრ
 ები ასევე
ქუჩებისგან განსხვავებულად მოქმედებს, რამდენადაც ეს უკანასკნელნი
ყველაზე ჩვეულებრივად აკავშირებს მათ ორივე მხარეს მდებარე ტერი
ტორიებსა და გამოყენებებს და, შესაბამისად, მათით მოსარგებლეების
შერევაც ხორციელდება. საზღვრ
 ები განსხვავებულად მოქმედებს უამრავი
შთამბეჭდავი, თუმცაღა მცირემასშტ
 აბიან ი გამოყენებისგანაც, რომლებ
თანაც, სხვა მხრივ, ბევრი საერთო გააჩნია. მაგალითისთვის, რკინიგზის
სადგური სარკინიგზო ლიანდაგებისაგან განსხვავებულ ურთიერთქმედე
ბაშია თავის გარემოსთან; განცალკევებული სამთავრობო შენობა, განსხ
ვავებულ ურთიერთქმედებაშია უზარმაზარი საზოგადოებრივი ცენტრისა
გან – მის გარშემო მიმდებარე სამეზობლოსთან.
ქალაქის დაშლა-დანაწევრების საზღვრ
 ებისთვის დამახასიათ
 ებელი
ეს ეფექტი ყოველთვის მავნე როდია. თუკი საზღვრ
 ებით ერთმანეთისგან
გამოყოფილი ლოკალობები საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ ძლიერი
რაიო
 ნ ები შექმნას, რომლებსაც საკმარისად დიდი და მრავალფეროვანი
გამოყენებათა ერთობლიობ ა ექნება, დანაწევრების ეფექტი არაა საზია
ნო. პირიქით, ის შეიძლება პოზიტიურად სასარგებლო იყოს, როგორც
ადამიან ებისთვის ორიენტაციის საშუალ
 ება, როგორც ადამიან ების გონე
ბაში არეალ
 ის მენტალური რუკის არსებობისa და მათ მიერ რაიო
 ნ ის ად
გილად აღქმის დამხმარე საშუალ
 ება.
პრობლემა ჩნდება მაშინ, როდესაც რაიო
 ნ ები (ამაზე უკვე მეექვს ე
თავში ვისაუბრეთ) საზღვრ
 ების მიერ ისეა დანაწევრებული, რომ ერთმა
ნეთისგან გამოყოფილი სამეზობლოები სუსტ ფრაგმენტებს ქმნის და ფუნ
ქციურად შეუძლებელი ხდება სუბქალაქური ზომის რაიო
 ნ ების არსებობა.
ხშირ საზღვრ
 ებს, რომელთაც არტერიული მაგისტრალები, ინსტიტუციები,
საბინაო პროექტები, კამპუსები, ინდუსტრიული პარკები და საგანგებო მი
წის სხვა, ასეთივე მასიური გამოყენებები წარმოქმნ ის, შეუძლია ქალაქი
ნაწილებად დაშალოს.
საზღვრ
 ების უარყოფითი მხარეების გაან ალიზება არასაჭირო მიჯნე
ბის წარმოქმნ ისგან უნდა გვიცავდეს. დღეს კი, მათ განუწვეტლივ ვაწარმო
ებთ, რადგან მცდარად მივიჩნევთ, რომ საზღვრ
 ების მშენებლობა ქალა
ქის ახალი წესრიგის გამომხატველია.
მაგრამ, აქედან ისიც არ გამომდინარეობს, რომ ყველა ინსტიტუცია
თუ სხვა რამ, რაც ქალაქში საზღვრ
 ებს აწესებს და თავის გარშემო ვაკუუმს
წარმოქმნ ის, საქალაქო ცხოვრების უშუალ
 ო მტრად უნდა მივიჩნიოთ. პი
რიქით, უამრავი მათგანი ქალაქისთვის სასიცოცხლოდ საჭირო და ამდე
ნად, სასურველია. დიდ ქალაქს სჭირდება უნივერსიტეტები, სამედიცინო
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ცენტრები, ვრცელი პარკები, რომლებიც მეტროპოლიური მასშტ
 აბის ატ
რაქციებს შეიც
 ავენ... ქალაქს სჭირდება რკინიგზაც; მას შეუძლია გამოიყ ე
ნოს სანაპირო ეკონომიკურ უპირატესობად და სარეკრეაც
 იოდ; რა თქმა
უნდა, საჭიროა ჩქაროსნული მაგისტრალებიც (განსაკუთრებით, სატვირ
თო მანქანების გადასაადგილებლად).
საჭიროა არა ასეთი ობიექტების აბუჩად აგდება, ან მათი ღირებულე
ბის მინიმუმამდე დაყვანა, არამედ მათი პოტენციალ
 ის გაცნობიერება.
თუკი მათ დესტრუქციულ შედეგებს წინ აღვუდგებით, თავად ამ ობი
ექტების ფუნქციონ ირებაც გაუმჯობესდება. სიცარიელე და მოწყენილობა,
რომელიც მათ საზღვრ
 ებს თან სდევს, მათთვის და მათი მომხმარებლე
ბისთვისვეა წამგებიან ი.
ჩემი აზრით, ყველაზე მარტივად იმ შემთხვევების გამოსწორებაა შე
საძლებელი, როდესაც საზღვრ
 ებს ძალუძს, ლოგიკურად, ბევრად მეტი გა
მოყენება წაახ ალისოს თავის პერიმეტრზ ე.  
მაგალითისთვის ნიუ-იორკის ცენტრალ პარკი ავიღოთ. აღმოსავ
ლეთის მხარეს, პერიმეტრთ
 ან, ან იქვე, პარკში ინტენსიურ გამოყენება
თა რამდენიმე მაგალითის მოძიებაა შესაძლებელი (ძირითადად, დღის
გამოყენებებზე ვსაუბრობ)   – ზოოპ არკი, ხელოვნების მუზეუმი, მოდელი
რებული ნავების ტბა. დასავლეთით, პერიმეტრის უცნაურ პენეტრაციას
შენიშნავთ. ეს პენეტრაცია განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რადგან ღამით
ფუნქციონ ირებს და თავად მოსარგებლეების მიერაა შექმნ ილი. ეს არის
პარკში მოთავსებული კონკრეტული საფეხმავლო გზაჯვარედინი, რომე
ლიც, უსიტყვო შეთანხმებით, საღამოს და ღამის საათ
 ებში ძაღლის სასე
ირნო ადგილად იქცა და ამგვარად, სხვა მოსეირნეების თავშეყრის ადგი
ლადაც –  ანუ მათი, ვისაც ამ დროს პარკში უსაფრთ
 ხოდ შესვლ
 ა სურს.
თუმცა, პარკის პერიმეტრი, განსაკუთრებით კი მისი დასავლეთ ნა
წილი,  უზარმაზარ ვაკუუმის ზოლებს მოიც
 ავს, რაც საზღვრ
 ის უდიდეს ნა
წილზე უარყოფით გავლენას ახდენს. ამასობაში, პარკის შიდა ნაწილი
იმ ობიექტებითაა სავსე, რომელთა გამოყენება მხოლოდ დღისითაა შე
საძლებელი – არა ხასიათ
 ის, არამედ ადგილმდ
 ებარეობ ის გამო. ისინი
ასევე რთულად მისაღწევია მრავალი სავარაუდო მომხმარებლისთვის.
მაგალითად, შეგვიძლია მოვიხმოთ ჭადრაკის სახლი (რომელიც მოღუ
შულ გარაჟს წააგ
 ავს), ან კარუსელი. ზამთარში, შუა დღის შემდეგ 16:30-ზე,  
დაცვა ამ ადგილებიდან ხალხს მიერეკება მათივე უსაფრთ
 ხოების მიზნით.
მეტიც, ეს ობიექტები, თავიანთი შეუფერებელი ადგილმდ
 ებარეობ ის გამო,
მნიშვნ ელოვანწილად ამოვარდნ ილია პარკის ზოგადი სურათიდან, რომ
აღარაფერი ვთქვათ მათ მძიმე, უშნო არქიტექტურაზე. როგორღაც უნდა
მოახ ერხო, რომ მშვენიერი კარუსელი დაკარგულ და მოღუშულ ობიექ
ტად აქციო. თუმცა, ცენტრალ პარკში ამას მიაღწიეს.
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ასეთი გამოყენებები პირდაპირ დიდი პარკების საზღვრ
 ებთან უნ
და განთავსდეს და პარკსა და მომიჯნავე ქუჩას შორის კავშირებად და
გეგმარდეს. ისინი, ერთი მხრივ, ქუჩას, ხოლო მეორ
 ე მხრივ, პარკს უნდა
ეკუთვნ ოდნენ და ასეთი ორმაგი სახით იყვნ ენ მომხიბლავნი. ისინი არა
პარკის ჩამკეტ რკალებად (ეს საშინელება იქნებოდა), არამედ საზღვრ
 ის
ინტენსიური და მიმზიდველი აქტივობის კერებად უნდა იქცნ ენ. ხელი უნ
და შეეწყოს მათით სარგებლობას ღამის საათ
 ებში. არ არის საჭირო, მათი
ზომები გიგანტური იყოს. დიდი პარკის პერიმეტრზ ე განლაგებული სამი-ოთხი ჭადრაკის პავილიონ ი, თითოეული განსხვავებული არქიტექტურუ
ლი ხასიათ
 ითა და გარემოთი, გაცილებით უფრო მომგებიან ი იქნებოდა,
ვიდრე ოთხჯერ უფრო მსხვილი მასშტ
 აბის ერთი ჭადრაკის სახლი.
ქუჩის მეორე, ე.წ. ქალაქის მხარეზეცაა დამოკიდებული პარკის ვა
კუუმებთან ბრძოლა. ჩვენ ხშირად გვესმის ქალაქის ვრცელ პარკებში
საეჭვო გამოყენებების   შეტანის შემოთავაზებები. ყოველთვის არსებობს
კომერციალ
 იზაციის ზეწოლა. ზოგიერთი იდეა გვაბნევს კიდეც, მაგალი
თად, ცენტრალ პარკში კაფეს განთავსების შესახებ, რომელმაც ნიუ-იორ
კის მოსახლეობაში დიდი კამათი გამოიწვია. ეს წმინდა წყლის სასაზღვრ
 ო
ზოლის შემთხვევაა, როგორც პირდაპირი, ისე გადატანითი მნიშვნ ელო
ბით. ბევრი ასეთი ნახევრად კომერციული თუ კომერციული გამოყენება,
პარკის საზღვრ
 ის ქალაქის მხარეს ეკუთვნ ის. ამით იგი, როგორც ერთი,
ისე მეორ
 ე მხარისთვის, ჯვარედინი გამოყენების (ჯვარედინი კონტრო
ლის) დრამატიზებასა და ინტენსიფიკაციას ახდენს.   მათ, როგორც წესი,
პარკის  მხარეს არსებული საზღვრ
 ის გამოყენებებთანაც აქტიურად უნდა
ითანამშრ
 ომლონ: მაგალითად, პირდაპირ  პარკის საზღვართან გადმო
ტანილი საციგურაო მოედანი და ქალაქის მხარეს, ქუჩის გადაღმა არსებუ
ლი კაფე, სადაც მოციგურავეებს დანაყრება, ხოლო სხვებს, დახურული თუ
ღია, ამაღლებული ტერასებიდან, ქუჩის იქით, ციგურაობ ისთვის თვალის
დევნება შეეძლოთ. არ არსებობს მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ უნდა იმუშა
ოს საციგურაო მოედანმა და კაფემ საღამოს და ღამის საათ
 ებში. ვრცელ
პარკში ველოსიპედით სეირნობაც მშვენიერია; თუმცა, მისი დაქირავება  
საზღვრ
 ის ხაზის ქალაქის მხარეს უნდა ხდებოდეს. მოკლედ რომ ვთქვათ,
საჭიროა აღმოვაჩინოთ ასეთი საზღვრ
 ისპირა მაგალითები და  შევქმნ ათ
ახალი პრეცედენტები, რომლებიც პარკს – პარკის, ხოლო ქალაქს ქალა
ქის სახეს შეუნარჩუნებს და ამავე დროს, ამ ორს შორის, ღია, ცოცხალ,
საკმარისად ხშირ და მჭიდრო თანამშრ
 ომლობას შეუწყობს ხელს.
ამ პრინციპს, სხვა მხრიდან, შესანიშნავად უსვამს ხაზს, წიგნის
„ქალაქის სურათის“ ავტორი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტე
ტის დაგეგმარების ასოცირებული პროფესორი კევინ ლინჩი.  – „საზღვარი
უბრალოდ დომინანტურ ბარიერზე მეტი შეიძლება იყოს,“ – წერს იგი, –
„თუკი მასზე ვიზუალ
 ური ან მოძრავი პენეტრაციაა შესაძლებელი; თუკი
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იგი, მის ორივე მხარეს, რეგიონ ებითაა სტრუქტურირებული გარკვეულ
სიღრმ ეზე. ამ შემთხვევაში საზღვარი უკვე აღარ არის ბარიერი, იგი ნაკე
რად გარდაიქმნება – გაცვლ
 ის ხაზად, რომლის გასწვრ
 ივ ორი განსხვავე
ბული არეალ
 ია მიწყობილი“.
ლინჩი საზღვრ
 ის ვიზუალ
 ურ და ესთეტიკურ პრობლემებზე საუბ
რობს, თუმცა იგივე პრინციპი საზღვრ
 ის მიერ გამოწვეულ, სხვა, ფუნქციურ
პრობლემებსაც შეგვიძლია მივუსადაგოთ.
უნივერსიტეტებს შეეძლოთ, მინიმუმ, თავიანთი კამპუსების ნაწილე
ბი უფრო ნაკერებად, და არა ბარიერებად ექციათ, თუკი საზოგადოებისთ
ვის განკუთვნ ილ გამოყენებებს პერიმეტრებზე, სტრატეგიულ წერტილებში
გამოიტ
 ანდნ ენ. ასევე, თუკი დამალვის მაგიერ, პერიმეტრებზე გამოიტ
 ან
დნენ და ვიზუალ
 ურად სცენებად გახსნიდნენ იმ ელემენტებს, რომლებიც
საზოგადოების ინტერესს იმსახურებენ. რადგან შედარებით მცირე ინსტი
ტუცია, „ნიუ-იორკის სოციალ
 ური კვლევის ახალი სკოლა,“ მცირე მასშტ
 ა
ბით ახერხებს ამას ახალი შენობით, სადაც ბიბლიოთ
 ეკაა განთავსებული.
ხსენებული ბიბლიოთ
 ეკა მიმზიდველი შიდა ეზოს წყალობით, სკოლის
პატარა „კამპუსსა“ და ქუჩას შორის კავშირად იქცა. როგორც შენობა, ისე
ხედი, ვიზუალ
 ურად ღია და დრამატიზებულია, ქუჩას კი – სიცოცხლით ავ
სებს. ქალაქის დიდი უნივერსიტეტები, როგორც ჩანს, ნაკლებად აქცევენ
ყურადღებას იმას, თუ რა უნიკალურ დაწესებულებებს წარმოადგენენ. რო
გორც წესი, მათ თავი მოაქვთ იზოლირებულ სამონასტრო სივრც
 ეებად,
რომლებიც ნოსტალგიურად უარყოფენ   ტრანსპლ
 ანტაციის საჭიროებას,
ან ოფისის შენობებს ბაძავენ (რა თქმა უნდა, არც ერთს წარმოადგენენ და
არც მეორ
 ეს).
სანაპიროებსაც შეუძლიათ უფრო მეტად იქცნ ენ ნაკერებად, ვიდ
რე ჩვეულებრივ, დღეს არიან. ხრწნადი სანაპიროს ვაკუუმის გადარჩე
ნის საუკეთესო გზად, მისი პარკით ჩანაცვლ
 ებას მიიჩნევენ, რომელიც
თავის მხრივ, ხშირად საზღვრ
 ის ელემენტად იქცევა.   ხშირად, როგორც
მოსალოდნელია ხოლმე, მისით ნაკლებად სარგებლობენ და ვაკუუმის
ეფექტიც ხმელეთის სიღრმ ისკენ ინაცვლ
 ებს. საჭიროა პრობლემას ძირ
ში ჩავწვდეთ – იქ, საიდ
 ანაც ის სათავეს იღებს. ამ შემთხვევაში, საქმე თა
ვად წყლის ნაპირთან გვაქვს და მიზნადაც სწორედ მისი ნაკერად ქცევა
უნდა დავისახოთ. სანაპიროს სამუშაო გამოყენებები, რომლებიც ხშირად
საინტერესოა, ისევე როგორც თავად წყლის ხედი ქალაქიდან, არ უნდა
დაიფ
 აროს უსასრულო ზოლებით. ასეთ ზოლებში პენეტრაცია შესაძლე
ბელი უნდა იყოს მცირე ზომის, თითქმის შემთხვევითი საჯარო შესასვლ
 ე
ლებით, რომლებიც უნდა გაითვალოს, წყალზე მოძრაობ ის ან სანაპირო
ზე წარმართული სამუშაოე ბის თვალის შესავლებად. ჩემს საცხოვრებელ
ადგილთან ახლოს ძველი, ღია დოკია – ერთადერთი რამდენიმე კილო
მეტრის რადიუსში. იგი სანიტარიის დეპარტამენტის უზარმაზარი ნაგავსაწ
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ვავის და ბარჟების ნავსადგომის გვერდით მდებარეობს. დოკს იყენებენ
გველთევზაზე სათევზაოდ, გასარუჯად, ფრანის ასაშვებად, მანქანებთან
საჩხირკედელაოდ, საპიკნიკედ, ველოსიპედით სასეირნოდ, ნაყინითა
და ჰოთ-დ
 ოგით სავაჭროდ, მიმავალი გემებისთვის ხელის დასაქნევად
და ზოგადად, საჭორაოდ და დროის გასატარებლად (რადგანაც იგი პარ
კების დეპარტამენტის საკუთრებაში არ ირიცხება, აკრძ ალვები არ არსე
ბობს). ზაფხულის ცხელ საღამოს, ან ზაფხულის კვირა დღეს ძნელად თუ
ნახავთ ამაზე უფრო ბედნიერ ადგილს. დროდადრო, როცა ნაგვის მანქა
ნა მომლოდინე ნაგვის ბარჟაზე ძარას ცლის, ჰაერს რკინის ჟღარუნის ხმა
ავსებს. ეს არ არის ზიზილ-პ იპილო, მაგრამ ამ მოვლენით დოკზე საკმაოდ
კარგად ირთობენ თავს – იგი ყველას ხიბლავს. სამუშაო ფუნქციით დატ
ვირთულ სანაპიროებზე პენეტრაცია ზუსტად სამუშაოს მიმდინარეობ ის
ადგილებთან (დატვირთვა, ჩამოტვირთვა, გემის შემოსვლ
 ა) უნდა გან
ხორციელდეს და არ უნდა იყოს სეგრეგირებული ისეთ ადგილებში, სადაც
სანახავი არაფერია. იქ, სადაც შესაძლებელია, მენავეობ აც, მეთევზეობ ა
ცა და ცურვაც, ბარიერების ნაცვლ
 ად, ნაკერებს წარმოქმნ ის და მიწასა და
წყალს შორის საზღვრ
 ების მოშლას უწყობს ხელს.
ზოგიერთი საზღვრ
 ის ნაკერად გარდაქმნ ის მცდელობა, ძირშივე
განწირულია წარუმატებლობისთვის. ჩქაროსნული ტრასები და მათი ინ
ფრასტრუქტურა ამის კარგი მაგალითია. მეტიც, ვრცელი პარკების, კამპუ
სების თუ სანაპიროების შემთხვევაშიც კი, ბარიერის ეფექტის კარგად დაძ
ლევა მხოლოდ პერიმეტრის ზოგიერთ მონაკვეთზეა შესაძლებელი.
ჩემი აზრით, ასეთ შემთხვევებში, ვაკუუმებთან ბრძოლის ერთადერ
თი გზა ახლომდებარე ექსტრაორდინალურად ძლიერ საპირწონე ძალა
ზე დაყრდ
 ნ ობაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზღვრ
 ების სიახლოვეს, წინასწარ
განზრ
 ახულად, მოსახლეობ ის მაღალი (მრავალფეროვანი) სიმჭიდროვე
უნდა დაიგ
 ეგმოს. საზღვართან ახლოს მდებარე კვარტლები განსაკუთრე
ბით მცირე ზომისანი უნდა იყოს, ხოლო ქუჩების პოტენციური გამოყენებე
ბი – განსაკუთრებით მობილურნი; უხვად უნდა გვხვდებოდეს პირველადი
გამოყენებების, ისევე როგორც ნაგებობების ასაკის ნარევები; შესაძლოა,
ამან უშუალ
 ოდ სასაზღვრ
 ო ზოლის ფუნქციური ინტენსიფიკაცია არ გამო
იწვიოს, მაგრამ ვაკუუმის მცირე არეალში ლოკალიზებას ხელს შეუწყობს.
ნიუ-იორკის ცენტრალ პარკის მახლობლად, აღმოსავლეთით, მედისონ
ავენიუს დიდი ნაწილი, პარკის საზღვრ
 ის ვაკუუმის ამგვარ საპირწონე
ძალად შეგვიძლია მივიჩნიოთ; დასავლეთით, ასეთი ახლომდებარე სა
პირწონე არ გვხვდება; სამხრეთის მხარეს, საპირწონე ძალა პარკის მო
პირდაპირე ტროტუარზე მოქმედებს.  გრინვიჩ-ვ ილიჯში საპირწონე ძალის
წყალობით, სანაპიროს ვაკუუმი ნელ-ნ ელა უკან იხევს. ნაწილობრივ იმის
გამო, რომ კვარტლები აქ ასე მოკლეა – 50 მეტრამდე, ზოგ შემთხვევაში
284

სასიცოცხლო ძალებისთვის წინსვლ
 ა ადვილდება.
ქალაქისთვის გარდაუვალი საზღვრ
 ების წინააღმდ
 ეგ მიმართული
ძალისხმევა გულისხმობს შემდეგს: რაც შეიძლება მეტი ქალაქის ელე
მენტი უნდა იქნას გამოყენებული, რათა ცოცხალი, ნარევებით მდიდარი
ტერიტორია წარმოიქმნ ას და რაც შეიძლება ნაკლები მათგანი უნდა ჩაერ
თოს საზღვრ
 ების არასაჭიროდ წარმოქმნ აში.
სუბსიდირებული თუ არასუბსიდირებული საცხოვრებელი ბინები, ძი
რითადი დარბაზები, აუდიტორიები, სამთავრობო შენობები, სკოლების
უმეტესობა, ქალაქის ინდუსტრიის დიდი ნაწილი, მთლიან ად საქალაქო
კომერცია, ნარევ გარემოში შეთანხმებულად მუშაობს, როგორც ქალა
ქის რთული და ჩახლართული ქსოვილის შემადგენელი ელემენტები. რო
დესაც ამგვარი ელემენტები ეთიშება ნარევს და მასიურ ერთგვაროვან
ფუნქციებად განცალკევდება, შედეგად ვიღებთ არა მხოლოდ უმიზეზო
და არასაჭირო საზღვრ
 ებს, არამედ იმას, რომ მათი საერთო ნარევიდან
გამოყოფით, უფრო ნაკლები მასალა რჩება საპირწონე ძალის შესაქმნ ე
ლად.
საფეხმავლო ქუჩების გეგმიურმა სქემებმა, იმ შემთხვევაში, თუ შინა
განად სუსტ და ფრაგმენტირებულ ადგილებში მოძრავი და გაჩერებული
ავტომობილებისთვის მნიშვნ ელოვან საზღვრ
 ებს ადგენს, შესაძლებელია
მეტი პრობლემა გააჩ ინოს, ვიდრე გადაჭრას. მიუხედავად ამისა, ქალაქე
ბის საქმიან ი ცენტრების სავაჭრო ქუჩებისთვის და განახლებული არეალ
 ე
ბის „ცენტრებისთვის“, ეს მოდური გეგმარებითი იდეაა . იმის გაუაზრებლად,
თუ როგორ ფუნქციონ ირებს თავად ქალაქები, დიდი სატრანსპორტო სქე
მებისა და არტერიული სისტემების დაგეგმარების ერთ-ერთი საფრთ
 ხე
იმაში მდგომარეობს, რომ: სქემებმა, რომელთა მიღმა უკეთილშობილესი
მიზნები დგას, შესაძლოა წარმოქმნ ას გაუთავებელი სასაზღვრო ვაკუუმები
და გამოყენებათა ფრაგმენტაციები,  განსაკუთრებით იქ, სადაც ასეთი რამ
პოტენციურად ყველაზე დიდ საფრთ
 ხეს წარმოადგენს.
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15
რეგენერაცია და დეგრადაცია
ჯურღმულები, თავიანთ მაცხოვრებლებთან ერთად, წარმოადგე
ნენ მსხვერპლს და კვლავმწარმოებელს, ერთი შეხედვით, გაუთავებელი
პრობლემებისა, რომლებიც ერთმანეთს აძლიერებს. ჯურღმულები მან
კიერი წრის პრინციპით მოქმედებს. დროთა განმავლობაში ეს მანკიერი
წრეები ქალაქის ფუნქციებს მთლიანად ითრევს. ზრდადი ჯურღმულები
კიდევ უფრო მეტ საჯარო დაფინანსებას მოითხოვს – არა მხოლოდ იმის
თვის, რომ მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება ან შენარჩუნება მოხდეს,
არამედ რეგრესიისა და უკანსვლის უწყვეტი ნაკადისთვის თავის გასართ
მევად. რაც უფრო მეტია ამის საჭიროება, მით უფრო იკლებს გამოყოფი
ლი თანხების რაოდენობა.
სწორედ ამ მანკიერი წრეების კავშირების გაწყვეტის მცდელობას
წარმოადგენს დღევანდელი ურბანული განახლების კანონები. ეს ხორ
ციელდება ჯურღმულების ალაგმვით და საგადასახადო შემოსავლების
ზრდის, ან ადვილად მართვადი და ნაკლები მოთხოვნილებების მქონე
მოსახლეობის მოზიდვის მიზნით, მათი საცხოვრებელი პროექტებით ჩა
ნაცვლებით. ეს მეთოდი არ მუშაობს. საუკეთესო შემთხვევაში, მას ჯურღ
მულები უბრალოდ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადააქვს, რასაც, თავის
მხრივ, დამატებითი სიღარიბე და ნგრევა მოჰყვება. უარეს შემთხვევაში,
იგი ანადგურებს იმ სამეზობლოებს, სადაც ადგილობრივ თემს ზრდის პო
ტენციალი აქვს და არსებული მდგომარეობით არა განადგურებას, არა
მედ წახალისებასა და ხელშეწყობას მოითხოვს.
„დეგრადაციასთან ბრძოლისა“ და „კონსერვაციის“ კამპანიების
მსგავსად, რომლებიც გაღატაკების პირას მისულ სამეზობლოებში გაჩაღ
და, ჯურღმულებ ის გადაადგილებაც წარუმატებლობისთვისაა განწირუ
ლი, რადგან იგი მიზეზების აღმოფხვრას სიმპტომებთან ბრძოლით ცდი
ლობს. ხანდახან, თავად ეს სიმპტომები გუშინდელი დღის პრობლემათა
ნაკვალევი უფროა, ვიდრე დღევანდელი ან ხვალინდელი დღის დაბრკო
ლებათა მნიშვნელოვანი ინდიკატორები.
ჯურღმულებისა და მათი მოსახლეობისადმი დოგმატური გეგმა
რებითი მიდგომა, წმინდად პატერნალისტურია. პატერნალისტთა პრობ
ლემა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მათ არარეალისტური ცვლილებების
მიღწევა სურთ და ამის განსახორციელებლად, ყველაზე ზედაპირულ სა
შუალებებს ირჩევენ. ჯურღმულების აღმოსაფხვრელად საჭიროა მათი
მოსახლეობა მივიჩნიოთ ადამიანებად, რომლებსაც შეუძლიათ განსაზღვ
რონ თავიანთი ინტერესები და იმოქმედონ მათ შესაბამისად, რასაც უდა
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ვოდ ისედაც აკეთებენ. ჩვენ უნდა გამოვარჩიოთ და წავახ ალისოთ თავად
ჯურღმულებში არსებული რეგენერაციის ძალები, რომლებიც ქალაქებში
რეალურად მუშაობს.  ეს რადიკალურად განსხვავდება ადამიანებისადმი
პატრონისტული დამოკიდებულებისგან და იმისგან, რაც დღეს კეთდება.
ცხადია, მანკიერი წრის გააზრება არც ისე იოლია. შედეგის მიზეზის
გან განსხვავება ძნელდება სწორედ იმიტომ, რომ ორივე მათგანი ერთმა
ნეთთან მჭიდრო, უწყვეტ და რთულ კავშირებშია ჩართული.
თუმცა, არსებ ობს ერთი საკვანძო კავშირი. თუ მის მოშლას მოვახერ
ხებთ (და მოშლა სულ
 აც არ ნიშნავს უკეთესი საბინაო ფონდით უზრუნველ
ყოფას), ჯურღმული სპონტანურად გაჯანსაღდება.
ეს საკვანძო კავშირი იმაში მდგომარეობს, რომ ჯურღმულიდან
სწრაფად გაედინება ბევრი ადამიანი, რომლებიც – მანამდე, მისგან თა
ვის დაღწევაზე ოცნებობენ. სწორედ ეს კავშირი უნდა მოიშალოს, თუკი
გვსურს, ჯურღმულების რეგენერაციის სხვა მცდელობებმაც შედეგი მოგვი
ტანოს. ჩიკაგოში, ნორს-ენდსა და ბექ-ოფ-ზე-იარდსში, სან-ფრანცისკოში
კი ნორს-ბიჩზე, ეს კავშირი უკვე მოირღვა, ისევე, როგორც ისეთ ყოფილ
ჯურღმულში, სადაც ამჟამად მე ვცხოვრობ. ამერიკული ქალაქების ჯურღ
მულთა მცირე ნაწილს მაინც რომ შესძლებოდა ამ მანკიერი წრის გარღ
ვევა, ამას სკეპტიციზმით, მაგრამ მაინც, იმედის საფუძვლად მივიჩნევდით.
უფრო მნიშვნელოვანია ის მრავალი შემთხვევა, როდესაც გაჯანსაღების
პროცესი იწყება. ამ დროს რეგენერაციის პოზიტიურ ტენდენციას ვერავინ
ამჩნევს და ძალიან ხშირად ხელს უშლიან, ან ანადგურებენ მას. ნიუ-იორ
კში, ისთ-ჰარლემის ნაწილებში ამ ტენდენციამ შეძლო ფეხის მოკიდება,
თუმცა ჯერ საჭირო ფულის ხელმიუწვდომლობამ შეუქმნა დაბრკოლება,
შემდეგ კი იქ, სადაც ამან რეგენერაციის პროცესი საგრძნობლად შეანე
ლა, მაგრამ რეგრესი ჯურღმულის მდგომარეობამდე ჯერ კიდევ არ მისუ
ლიყო – სამეზობლოების უმეტესობა სრულად დაანგრიე ს.  ისინი იმ საბი
ნაო პროექტებით ჩაანაცვლეს, რომლებიც, თავის მხრივ, ჯურღმულების
პრობლემების პათოლოგიურ სახედ იქცა. ქვემო ისთ-საიდის დიდი ნაწი
ლიც მას შემდეგ განადგურდა, რაც რეგენერაციის პროცესი დაიწყო. ჩემი
სამეზობლო სულ ახლახანს, 1950-იანების დასაწყისში, მხოლოდ იმიტომ
გადაურჩა ამპუტაციას, რომ მისმა ბინადრებმა შეძლეს ქალაქის მერიაში
ხმის ამაღლება. ესეც არ იქნებოდა საკმარისი, რომ არა ის შემაწუხებელი
ფაქტები, რომლებ იც მერიის წარმომადგენლებს აქაურებმა წარუდგინეს
– კერძოდ კი, მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ უბანი შეძლებულ ახალ
მოსახლეებს იზიდავდა. თუმცა, გაჯანსაღების ეს ინდიკატორი შესაძლოა
ყველაზე უმნიშვნელოც კი ყოფილიყო იმ კონსტრუქტიულ ცვლილებებს
შორის, რომლებიც შეუ მჩნეველი დარჩა.1
1    1961 წელსაც, ძალაუფლებისა და ფედერალური ფონდების მოსაპოვებლად, ქალაქი
ისევ ცდილობს „განგვაახლოს“ უშინაარსო ფსევდოგარეუბნად. რა თქმა უნდა, სამეზობლო
ამასაც გააფთრებით ებრძვის (ავტ. შენ.).
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პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი ჰერბერტ
განსი, „დამგეგმარებელთა ამერიკული ინსტიტუტის“ ჟურნალის 1959 წლის
თებერვლის ნომერში,   შეუმჩნევლად რეგენერაციის გზაზე მდგარი, ახლა
კი ნგრევის პირას მყოფი ჯურღმულის, ბოსტონის უესტ-ენდის გესლიან,
თუმცა კი ჯანსაღ პორტრეტს გვიხატავდა. „უესტ-ენდი“,–   აღნიშნავდა ის,
– „მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად „ჯურღმულად„ ითვლება, შეგ
ვიძლია აღვწეროთ, როგორც „სტაბილურად, დაბალრენტიანი არეალი“.
თუკი ჯურღმული ის არეალია, რომელშიც სპეციფიკური სოციალური გა
რემო პრობლემებსა თუ პათოლოგიებს წარმოშობს“, – განაგრძობს გან
სი, – „მაშინ უესტ-ენდს ასეთად ვერ მივიჩნევთ“. იგი საუბრობს რაიონთან
მოსახლეობის ინტენსიურ მიჯაჭვულობაზე, არაფორმალური სოციალური
კონტროლის მაღალგანვითარებულ
 ობაზე, იმ ფაქტზე, რომ უამრავმა მო
სახლემ ბინის ინტერიერის მოდერნიზება ან გაუმჯობესება მოახერხა, ერ
თი სიტყვით, ყველა იმ სიმპტომზე, რომელიც გაჯანსაღების გზაზე მდგარ
ჯურღმულს ახასიათებს.
პარადოქსულია, მაგრამ ჯურღმულის რეგენერაცია მისი მოსახლე
ობის მნიშვნელოვანი ნაწილის შენარჩუნებაზეა დამოკიდებული. იგი მო
ითხოვს, რომ ადგილობრივ რეზიდენტთა და ბიზნესმენთა მნიშვნელო
ვანი ნაწილი, უბანს თავიანთი გეგმებისა და მიზნების ასასრულებლად,
სასურველ და კომფორტულ გარემოდ მიიჩნევდეს.
სიტყვათაშეთანხმებას „მუდმივი ჯურღმული“ იმ უბნების აღსაწერად
გამოვიყენებ, რომლებიც სოციალური და ეკონომიკური აღმასვლის არა
ნაირ იმპულსს არ იძლევა, ან მცირეოდენი წინსვლის შემდეგ, რეგრესს გა
ნიცდის. თუმცა, თუკი შესაძლებელი იქნება მრავალფეროვნების წარმო
ებისთვის აუცილებელ წინაპირობათა ამ სამეზობლოებში დანერგვა, და
თუკი გაჯანსაღების ნებისმიერი ნიშანი დაბრკოლების ნაცვლად წახალის
დება, მწამს, რომ არ არსებობს მიზეზი, რის გამოც ჯურღმული მუდმივად
ასეთად უნდა დარჩეს.
მუდმივი ჯურღმულის უუნარობა, შეინარჩუნოს რეგენერაციისთვის
აუცილებელი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, სწორედ ის მახა
სიათებელია, რომელიც ჯურღმულის მდგომარეობის დადგომაზე ადრე
იღებს სათავეს. გავრცელებული მითის მიხედვით, ჯურღმულის ფორმირე
ბისას ხდება ჯანმრთელი ქსოვილის გამოდევნა. ასე შორს სიმართლისგან
არაფერი დგას.
ახლადფორმირებადი ჯურღმულის პირველი სიმპტომები მანამ,
სანამ ავადმყოფ
 ობა გამოაშკარავდება, სტაგნაცია და სიმკრთალეა.
მკრთალი სამეზობლოები, მოსახლეობის ყველაზე ენერგიული, ამბიციუ
რი და დოვლათიანი ნაწილისგან გარდაუვლად იცლება. მათ ტოვებენ ის
ახალგაზრდებიც, რომელთაც მათგან თავის დაღწევის შანსი ჯერ კიდევ
288

გააჩნიათ. ხსენებული სამეზობლოები ვერც არჩევანის მქონე ახალი მო
ბინადრეების მოზიდვას ახერხებს. უფრო მეტიც, შერჩევითი გამოფიტვა
და ახალსისხლნაკლულობა სულ რომ გვერდზე გადავდოთ, ასეთი სამე
ზობლოები, დიდი ალბათობით, წამიერად იცლება არაღარიბი მოსახლე
ობისგანაც. მიზეზებზე, თუ რატომ ხდება ასე, უკვე ვისაუბრეთ; საჭირო არ
არის კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი სიჩლუნგის სასიკვდილო დაავადების
ცხად არაპრაქტიკულობას, რომელიც ქალაქურ ცხოვრებას გამუდმებით
ემუქრება.  
დღესდღეობ ით, ჯურღმულების არაღარიბი მოსახლეობისგან სრულ
დაცარიელებას, რასაც, თავის მხრივ, ჯურღმულის ფორმირებაში პირვე
ლადი წვლილი შეაქვს, ხშირად აბრალებენ სხვა ჯურღმულის სიახლოვეს
(განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს უკანასკნელი შავკანიანებითაა დასახლებუ
ლი), ან რამდენიმე შავკანიან ოჯახს – სწორედ ისე, როგორც ადრე იტა
ლიურ, ებრაულ ან ირლანდიურ ოჯახებს. გამოფიტვის მიზეზად ხანდახან
შენობების მოძველ
 ებულობასა და ვადაგასულობას, ან გაურკვეველ და
ისეთ არახელსაყრელ პირობებს ასახელებენ, როგორიცაა სათამაშო მო
ედნების სიმწირე ან ქარხნების სიახლოვე.
თუმცა, ყველა ეს მიზეზი უსაფუძვლოა. ჩიკაგოში ტბისპირა პარკის
გან ერთი ან ორი კვარტლის მოშორებით, ნახავთ სამეზობლოებს, რომ
ლებიც უმცირესობის წარმომადგენელი ჯგუფების დასახლებებისგან
შორს მდებარეობს, არც გამწვანება და სიმშვიდე აკლია,   და გამძლე,
თითქმის პრეტენზიული შენობებითაა დაკომპლექტებული, მაგრამ გამო
ფიტვის პირდაპირი ნიშნები ამ სამეზობლოებშიც შეინიშნება: „ქირავდება“,  
„ვაკანტურია“, „ოთახები მუდმივი და დროებითი სტუმრებისთვის“,
„საძილე ოთახები“, „ვიღებთ სტუმრებს“, „კეთილმოწყობილი ოთახები“,
„არაკეთილმოწყობილი ოთახები“, „ბინები ხელმისაწვდომ ფასებში“... ამ
შენობებს უჭირთ ბინადრების მოზიდვა ქალაქში, სადაც ფერადკანიანი
მოქალაქეები, თავიანთ გადავსებულ თავშესაფრებში, ზედმეტად მაღალ
ფასს იხდიან. მფლობელებს ხვეწნა უწევთ, რადგან ნაგებობებს მხოლოდ
თეთრკანიანებზე ყიდიან – მათზე, ვისაც უამრავი უკეთესი არჩევანი აქვს
და ნაკლებად აინტერესებს აქ ცხოვრება. ამ გამოუვალი მდგომარეო
ბიდან სარგებელს, ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით, სოფლიდან
იმიგრირებული მოსახლეობა იღებს, რომელსაც ეკონომიკური არჩევანი
ნაკლებად აქვს და არც ქალაქურ ცხოვრებას იცნობს კარგად. თუმცა, ეს
სარგებელიც საეჭვოა: გამოფიტული და სახიფათო სამეზობლო, რომლის
ქალაქურ ცხოვრებ ასთან შეუსაბამობამ განდევნა ახალმოსულებზე უფრო
გამოცდილი და კომპეტენტური მოსახლეობა.
ხანდახან მართლაც არსებობს წინასწარ განზრახული შეთქმულება
უძრავი ქონების ბიზნესის წარმომადგენელთა მხრიდან, რომელიც სამე
ზობლოს მოსახლეობის გადახალისებას გულისხმობს. ისინი, პანიკაში
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ჩავარდნილი თეთრკანიანი მოსახლეობისგან, იაფად ყიდულობენ სახ
ლებს და შემდეგ მეტისმეტად ძვირად ყიდიან იმ ფერადკანიანებზე, რომ
ლებიც   უსახლკარობასა და სეგრეგაციას ქრონიკულად განიცდიან. მაგ
რამ ეს რეკეტი, ეფექტურად, მხოლოდ სტაგნატურ და სიცოცხლის უნარის
არმქონე სამეზობლოებში მუშაობს (ხანდახან, მაგალითად მაშინ, როდე
საც გაძევებულ თეთრკანიანებს უფრო კომპეტენტური და ეკონომიკურად
შეძლებული ფერადკანიანებით ანაცვლებს, რეკეტი სამეზობლოს უფრო
ღირებულს ხდის; თუმცაღა ხშირად ექსპლუატაციური ეკონომიკის შედეგი  
დაცარიელებული, აპათიური სამეზობლოების, გადავსებული, უწესრიგო
სამეზობლოებით ჩანაცვლებაა).
რომ არა ღარიბი იმიგრანტები და გაღატაკებული ადგილობრივები,
რომლებიც ქალაქის მარცხებს მემკვიდრეობით იღებენ, არჩევანის პრივი
ლეგიით მოსარგებლე, შეძლებული ფენისგან დაცარიელებული, სიცოცხ
ლის უნარს მოკლებული სამეზობლოების პრობლემა კვლავ დარჩებოდა
და კიდევ უფრო სერიოზულ სახეს მიიღებდა. ფილადელფიის ზოგიერთი
ნაწილი სწორედ ასეთ მდგომარეობაშია. აქ „უსაფრთხო, სუფთა და მო
წესრიგებული“ ბინები იცლება სტაგნატურ სამეზობლოებში, მაშინ როცა
მათი ყოფილი მობინადრეები მოშორებით, ახალ სამეზობლოებში გადა
დიან, რომლებიც, არსებითად, მათი წინა საცხოვრებლისგან არაფრით
განსხვავდება. ერთადერთი სხვაობა ისაა, რომ ეს უკანასკნელნი ჯერ არ
შერწყმიან ქალაქს.
დღეს ადვილია შენიშნო სად ხდება ჯურღმულების სპონტანური
ფორმირება და ისიც, როგორი მოწყენილი, ბნელი და ერთფეროვანია ის
ქუჩები, სადაც ეს ხდება. ადვილია, რადგან პროცესი ახლა მიმდინარეობს.
უფრო ძნელი იმ ფაქტის გაცნობიერებაა (რადგან ის წარსულიდან იღებს
სათავეს), რომ ცოცხალი ურბანულობის ნაკლებობა, ყოველთვის იყო
ჯურღმულების განსაკუთრებული მახასიათებელი. კლასიკური რეფორმა
ტორული ლიტერატურა ამაზე ხმას არ იღებს. ამგვარი ლიტერატურა, მაგა
ლითად ლინკოლნ სტეფენსის „ავტობიოგრაფია“ შეგვიძლია მოვიხმოთ,
იმ ჯურღმულებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებმაც თავდაპირველი
გამოფიტულობა უკან ჩამოიტოვა, მაგრამ, ამასობაში, სხვა პრობლემები
გაუჩნდა.  მოფუთფუთე, უწესრიგო ჯურღმული დროის კონკრეტულ მონაკ
ვეთში აღმოვაჩინეთ აშკარად მცდარი შეხედულებით, რომ ჯურღმული
არსებობდა, არსებობს და როგორიც არის, ისეთივე უნდა იყოს მანამ, სა
ნამ მას ძირფესვიანად არ ამოვძირკვავთ.
გაჯანსაღებული, ყოფილი ჯურღმული, რომელშიც მე ვცხოვრობ,
საუკუნის პირველ ათწლეულებში ასეთივე არეული და უწესრიგო ადგი
ლი გახლდათ. ადგილობრივი კრიმინალური დაჯგუფების, „ჰუდზონ დას
ტერს“-ის სახელი მთელს ქალაქში იყო გავარდნილი. თუმცა, ჯურღმულის
„კარიერა“ ასეთი აურზაურით სულაც არ დაწყებულა. ქუჩის ბოლოს, რამ
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დენიმე კვარტლის მოშორებით აშენებული ანგლიკანური ეკლესია მოგ
ვითხრობს, თითქმის, საუკუნის წინათ დაწყებულ, ჯურღმულის ფორმი
რების პროცესზე. მაშინ იგი სამეზობლო ფერმების, სოფლის ქუჩებისა და
საზაფხულო სახლების ერთობას წარმოადგენდა, რომელიც ნახევრად
სუბ ურბიად გარდაიქმნა და სწრაფი ტემპებით მზარდ ქალაქს შეუერთ
და. ფერადკანიანები და ევროპელი იმიგრანტები სამეზობლოს გარშემო
დასახლდნენ; სამეზობლო კი არც ფიზიკურად და არც სოციალურად არ
იყო აღჭურვილი იმისთვის, რომ მათ იქ ყოფნას გამკლავებოდა – ცხადი
ა, ისევე, როგორც დღეს არ არის ამისთვის მზად ნახევრადრსუბურბია. ეს
წყნარი საცხოვრებელი არეალი – მომხიბვლელი ადგილი, როგორც ძვე
ლი ფოტოებიდან ჩანს, კონგრეგაციის2 ოჯახებმა თავდაპირველად აქა-იქ
დატოვეს; ის ოჯახები კი, ვინც დარჩა, საბოლოოდ პანიკამ მოიცვა და მა
სობრივად გაიკრიფა. ეკლესიის შენობა სამების მრევლს (trinity parish) გა
დაეცა, ამ უკანასკნელმა კი ის მისიონერულ ტაძრად აქცია, რომელიც აქ
შემომავალ ღარიბთა ნაკადებს უნდა მომსახურებოდა. ყოფილმა კონგრე
გაციამ თავისი ეკლესია მოშორებით, ქალაქის ზემო ნაწილში გადაიტანა
და მის მახლობლად წყნარი, საოცრად მოსაწყენი სამეზობლო დაიკავა;
ეს ადგილი ამჟამად ჰარლემის ნაწილია. სამწუხაროდ, ჩანაწერები აღარ
საუბრობს იმაზე, თუ სად ააშენეს შემდეგ წინარეჯურღმული ამ მოგზაურებ
მა.
საკვირველია, მაგრამ ჯურღმულის ფორმირების მიზეზები და ის
პროცესები, რომელთა სვლაც ფორმირებას განაპირობებს, ათწლეულე
ბის მანძილზე მცირედით თუ შეიცვალა. სიახლე ისაა, რომ ახლა სამეზობ
ლოები გაცილებით სწრაფად უკაცურდება, მათი მასშტაბები და მოცულო
ბა კი იზრდება და ისეთ გაბარიტებს აღწევს, როგორსაც ავტომობილებისა
და სუბ ურბანული განვითარებისთვის მთავრობის მიერ გარანტირებული
იპოთეკური სესხების გამოჩენამდე, ვერავინ წარმოიდგენდა მანამდე,
სანამ არჩევანის მქონე ოჯახებისთვის ნაკლებად პრაქტიკული იყო ისე
თი სამეზობლოების დატოვება, რომლებშიც არსებობდა ქალაქურ ცხოვ
რებასთან თანმდევი, ნორმალური და გარდაუვალი ზოგიერთი პირობა
(მაგალითად უცხოების არსებობა), მაგრამ არ არსებობდა ამ პირობების
უპირატესობებად გადაქცევისთვის საჭირო არც ერთი ბუნებრივი საშუალე
ბა.
ჯურღმულის ფორმირების პირველ ეტაპზე, შესაძლოა, მისი მოსახ
ლეობა შთამბეჭდავად გაიზარდოს. თუმცა ეს სულაც არ არის პოპულარო
ბის ნიშანი. პირიქით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბინები გადავსებას განიცდის;
ასე იმიტომ ხდება, რომ ადამიანები, ვისაც არჩევანი შეზღუდული აქვთ და
სიღარიბისა თუ დისკრიმინაციის გამო იძულებულნი არიან გადავსებულ
2    კათოლიკურ ეკლესიაში ერთგვარი წესდების მქონე მონასტრების გაერთიანება (რედ.
შენ.).
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ბინებში იცხოვრონ, სწორედ არაპოპულარულ უბნებში იყრიან თავს.
თავად საცხოვრებელ ერთეულთა სიმჭიდროვე შეიძლება გაიზარ
დოს, ან – არა. ძველ ჯურღმულებში, ჩვეულებრივ, ასეთ ზრდას მართლაც
ჰქონდა ადგილი. ამის მიზეზი შემოსავლიანი საერთო საცხოვრებლების
მშენებლობა იყო. მაგრამ, ბინების სიმჭიდროვის ზრდამ გადავსებულობა
ვერ შეამცირა. პირიქით, მოსახლეობის საერთო რაოდენობამ კიდევ უფ
რო მოიმატა. ბინების გადავსებას ბინების სიმჭიდროვე დაემატა.
როგორც კი ჯურღმული ჩამოყალიბდება, მოსალოდნელია, რომ
გაგრძელდეს ემიგრაციის ის ტიპი, რომელმაც იგი შესაძლებელი გახადა.
ჯურღმულის ფორმირებამდე არსებული ემიგრაციის მსგავსად, ორი ტიპის
მოძრაობა შეინიშნება. წარმატებული ადამიანები, მათი ჩათვლით, ვინც
მოკრძალებული რესურსები დააგროვა, უბნის დატოვებას განაგრძობენ.
მაგრამ, პერიოდულად მასობრივი მიგრაციაც მოსალოდნელია – მაშინ,
როცა მოსახლეობის უმრავლესობას უჩნდება მატერიალური შესაძლებ
ლობა, სხვაგან გადავიდეს საცხოვრებლად. ორივე ტიპის მოძრაობა დეს
ტრუქციული ხასიათისაა, თუმცა მეორე მათგანს, ცხადია, პირველზე მეტი
ზიანი მოაქვს.
ბინების გადავსება, რაც პოპულაციის არასტაბილურობის ერთ-ერთი
სიმპტომია, კვლავ გრძელდება. გრძელდება არა იმიტომ, რომ ბინადრები
რჩებიან, არამედ იმიტომ, რომ ისინი მიდიან. უამრავი მათგანი, ვინც გა
დავსებულ ბინებში ცხოვრების ეკონომიკურ იმპერატივს გადალახავს, მა
შინვე მიდის, იმის ნაცვლად რომ სამეზობლოშივე გაიუმჯობესოს საკუთა
რი მდგომარეობა. მათ მალევე ანაცვლებენ ისინი, ვისაც იმ დროისთვის
მწირი ეკონომიკური არჩევანი აქვთ. ასეთ პირობებში, შენობები, როგორც
წესი, არაპროპორციული სისწრაფით ცვდება.
მუდმივი ჯურღმულის მოსახლეობა გამუდმებით იცვლება სწორედ
ამ პრინციპის საფუძველზე. ხანდახან ეს ცვლილება შესამჩნევია, რადგან
ეკონომიკური ემიგრაციები და იმიგრაციები არეალის ეთნიკურ კომპო
ზიციასაც ცვლის. მაგრამ ეს მოძრაობა ყველა მუდმივ ჯურღმულს ახასია
თებს, იქაც კი, სადაც ეთნიკური შემადგენლობა არ იცვლება. მაგალითად
ნიუ-იორკში, ცენტრალური ჰარლემის შავკანიანების ჯურღმული შეგვიძ
ლია მოვიხმოთ, რომელსაც დიდი ხანია შავკანიანების ჯურღმულად ვიც
ნობთ, თუმცა პოპულაციის მსხვილმასშტაბიან შერჩევით გადახალისებას
განიცდის.
მოსახლეობის მუდმივი გადინება, ცხადია, ცარიელი ბინების შევ
სებაზე მეტ პრობლემებს ქმნის. ის ადგილობრივ თემს მუდმივად ემბრი
ონულ მდგომარეობაში ამყოფებს, ან ჩვილის უძლურების მდგომარეო
ბისკენ უბიძგებს. შენობათა ასაკი თემის ასაკის ინდექსად ვერ გამოდგება
– თემისა, რომელიც მოსახლეობის უწყვეტობის ფონზე ყალიბდება.
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ამ აზრით, მუდმივი ჯურღმულები ყოველთვის უკუსვლას განიცდის,
ვიდრე წინსვლას. ეს გარემოება უბნის სხვა პრობლემებს კიდევ უფრო აძ
ლიერებს. ისე ჩანს, რომ მოსახლეობის სრული გადახალისების ყველაზე
რადიკალურ შემთხვევათა პირმშო არა თემი, არამედ ჯუნგლებია. ეს კი
მაშინ ხდება, როდესაც ახალშემოდენილ ადამიანებს რაიმეს დასაწყებად,
ძალზე ცოტა აქვთ საერთო, ხოლო ტონს ისინი აყალიბებენ, ვინც ყველაზე
ძლიერი და შეუბრალებელია. ყველა, ვისაც ეს ჯუნგლი არ მოსწონს, შეძ
ლებისდაგვარად სწრაფადვე ტოვებს უბანს, ან ოცნებობს აქედან გაღწევა
ზე. ეს „ყველა“, დიდი ალბათობით, თითქმის ყველას მოიცავს, რადგანაც
ასეთ ადგილებში გადახალისების მასშტაბები უპრეცედენტოდ მაღალია.
თუმცაღა, ერთი შეხედვით გამოუსწორებელ გარემოშიც კი, იმ შემთხვე
ვაში, თუ მოსახლეობის შენარჩუნება ხერხდება, მაშინვე იწყება მცირედი
გაუმჯობესებები. ერთი ასეთი ქუჩა ნიუ-იორკში ვიცი, თუმცა იქ საკმარისი
რაოდენობის მოსახლეობის დამაგრება საშინლად ძნელია.
მუდმივი ჯურღმულის უკანსვლა ისევე იჩენს თავს დაგეგმარებულ
ჯურღმულებში, როგორც დაუგეგმარებლებში. მთავარი განსხვავება ისაა,
რომ ბინების უწყვეტი გადავსება დაგეგმარებულ ჯურღმულებში სიმპტო
მად ვერ ჩაითვლება, რადგანაც იქ ბინებში მობინადრეთა რაოდენობა
დარეგულირებულია. ჰარისონ სალისბერი, სამართალდარღვევების შე
სახებ New York Times - ში გამოქვეყნებულ რამდენიმე წერილში კარგად
აღწერს იმ მანკიერ წრეს, რომელიც ამ შეთხვევაში დაბალშემოსავლიან
თა საცხოვრებელ პროექტებში მუშაო
 ბს:
„...უმრავლეს შემთხვევაში გეტოები აგურითა და რკინითაა ამოკეტი
ლი. ამ ახალი ცივი კედლების მიღმა საშინელება და ხრწნაა გამეფებული.
ერთი საზოგადოე ბრივი ჭირის განკურნვის კეთილმა განზრახვამ თემი
სხვა ბოროტებათა წახალისებამდე და ახლების შექმნამდე მიიყვანა. იაფი
ქირის მქონე საბინაო პროექტებში მობინადრეთა მიღება, ძირითადად,
შემოსავლის დონით კონტროლდება... სეგრეგაცია განსაზღვრულია არა
კანის ფერით ან რელიგიით, არამედ შემოსავლის დონის მკვეთრი ხაზ ით.
თუ რა მოაქვს ამას თემის სოციალური ქსოვილისათვის, აუცილებლად უნ
და ნახოთ, რომ თავად განსაჯოთ. შეძლებული, ახლადწელმომართული
ოჯახები უწყვეტად გაედინებიან... შედეგად, ეკონომიკური და სოციალური
დონეები უფრო და უფრო დაბლა იწევს... წარმოიქმნება ისეთი სოციალუ
რი გარემო (human cach-pool), რომელიც საზოგადოებრივ დაავადებებს ამ
რავლებს და დაუსრულებლად საჭიროებს დახმარებას გარედან“.
აზრი იმის შესახებ, რომ „თემს ფორმირებისთვის დრო სჭირდება“,
რომ ის დროთა განმავლობაში გაუმჯობესდება, დაგეგმარებული ჯურღმუ
ლების მშენებელთა უსაფუძვლო იმედია და მეტი არაფერი. მაგრამ დრო
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აქ, ისევე როგორც დაუგეგმარებელ მუდმივ ჯურღმულში, განუწყვეტელი
მნგრეველია და არა შემოქმედი. ამგვარად, როგორც მოსალოდნელი
იყო, გამოკეტილ ჯურღმულთა ყველაზე მძიმე მაგალითები, ისეთები, რო
მელთაც სალისბერი აღწერს, ძველი, დაბალშემოსავლიანთათვის გან
კუთვნილი საბინაო პროექტებია, სადაც უკანსვლის დაუსრულებელი პრო
ცესი შორეული წარსულიდან იღებს სათავეს.
თუმცა, გამოჩნდა ამ მოდელის ავისმომასწავებელი მოდიფიკაცი
აც. დაგეგმარებულ ჯურღმულებში მოსახლეობის შემოდინება-გადინების
ტენდენციისა და ახალ საბინაო პროექტებში „გადასახლებული“ მოსახლე
ობის მზარდი წილის ფონზე, ხსენებული ახალი პროექტები ისევე პირქუ
შად და უხალისოდ გამოიყურება, როგორც  მათი ძველი ანალოგები და
ძველი, დაუგეგმარებელი მუდმივი ჯურღმულები. თითქოს ახალგაზრდო
ბაშივე დაუმონეს ისინი ნგრევისა და დეზინტეგრაციის ბედ
 უკუღმართობას.
ალბათ, ასე იმიტომ ხდება, რომ მათი მოსახლეობის უმეტესობას უკვე გა
მოცდილი აქვს მსგავსი პირობები და, ცხადია, შესაბამისი ემოციური ფო
ნიც მოიტანეს თან. მისის ელენ ლურიე, სათემო გაერთიანების წარმომად
გენელი, ახალ საბინაო პროექტში პირობების აღწერისას, შენიშნავდა:
„ადგილობრივ მოქირავნეებთან [ოჯახებთან, რომლებიც საჯარო
საცხოვრებლებში დააბინავეს, რადგან მათი ბინები ქალაქის რეკონსტ
რუქციისას დაინგრა]  სტუმრობის შემდეგ, ერთი დასკვნის გამოტანა მარ
ტივადაა შესაძლებელი – ისეთ რთულ სამუშაოს, როგორიც დიდი პრო
ექტების მართვაა, კიდევ უფრო ართულებს თავიდანვე უკმაყოფილო
ხალხის მასა, რომელიც მათი ძალადობრივი ამოძირკვისთვის, ბინათმშე
ნებლობის მესვეურებზეა გულმოსული, ბოლომდე ვერ ხვდება გადაადგი
ლების მიზეზს და მიტოვებული და დაუცველია ახალ გარემოში“.
არც ჯურღმულის გამოკეტვა და არც მისი ადგილმონაცვლეობა არ
უზრუნველყოფს ჯურღმულის კვლავწარმოების მანკიერი წრის გარღვე
ვას – იმ ტენდენციისა (თუ აუცილებლობისა), რომლის მიხედვითაც მსგავ
სი უბნებიდან ჩვეულებრივზე მეტი რაოდენობის ბინადარი ჩვეულებრივზე
სწრაფად გაედინება. ორივე ეს მექანიზმი კიდევ უფრო ამძიმებს და ამძაფ
რებს დაუსრულებელი უკანსვლის პროცესს. მხოლოდ რეგენერაცია თუ
უშველის ამერიკული ქალაქების ჯურღმულებს. ის რომ არ არსებობდეს,
უნდა გამოგვეგონებინა. თუმცა, რადგან არსებობს და მუშაობს კიდეც, სა
ჭიროა ხელი შევუწყოთ, რომ უფრო სწრაფად და უფრო მეტ ადგილას გან
ხორციელდეს.
რეგენერაც
 იის საძირკვლად ისეთი ჯურღმული შეგვიძლია მივიჩნი
ოთ, რომელიც ჯერ კიდევ იმდენად ცოცხალია, რომ მეტ-ნაკლებად შეს
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წევს ძალა საზოგადოებრივი ცხოვრება და ტროტუარების უსაფრთხოება
უზრუნველყოს. ყველაზე ცუდი საწყისი წერტილი გამოფიტული ადგილია,
სადაც ჯურღმულის გაჯანსაღების ნაცვლად, მისი კვლავწარმოება ხდება.
კითხვა იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა დარჩნენ ჯურღმულების
მაცხოვრებლები თავიანთ საცხოვრებელ გარემოში თავისუფალი არჩე
ვანის საფუძველზე, მას შემდეგ, რაც ამის ეკონომიკური აუცილებლობა
აღარ არსებობს, ბინადართა ცხოვრების ყველაზე პრივატულ შინაარსს
ეხება – იმ სფეროს, რომლის მიგნება და მანიპულირება დამგეგმარებ
ლებსა და დიზაინერებს სწორხაზოვნად არც შეუძლიათ და არც უნდა სურ
დეთ. ეს არჩევანი ჯურღმულის მაცხოვრებელთა სხვა ადამიანებთან მი
ჯაჭვულობით აიხსნება, იმ დამოკიდებულებით, რის გამოც, მათი აზრით,
ისინი ადგილზე უნდა დარჩნენ; ღირებულებათა იმ სისტემით, რომლითაც
საზღვრავენ, რა უფრო მნიშვნელოვანია და რა – ნაკლებ მნიშვნელოვანი
მათს ცხოვრებაში.
თუმცა, ირიბად, დარჩენის სურვილზე მაინც სამეზობლოს ფიზიკურ
ფაქტორებს აქვს გავლენა. კერის ასე დაფასებული„უსაფრთხოება“, ნაწი
ლობრივ, ფიზიკურ
 ი საშიშროებისგან დაცულობას გულისხმობს. იმ ჯურ
ღმულებში, სადაც ქუჩები ცარიელი და საშიშია, ხოლო ინდივიდი თავს
უსაფრთხოდ არ გრძნობს, სპონტანური გაჯანსაღება მარტივად არ მოხ
დება. მაგრამ, ადამიანები, რომლებიც რეგენერაციის გზაზე მდგარ ჯურ
ღმულებში რჩებია ნ და ადგილზევე ახერხებენ მდგომარეობის გაუმჯო
ბეს ებას, ხშირად ღიად გამოხატავენ თავიანთი ქუჩის სამეზობლოსადმი
მიჯაჭვულობას. იგი მათი ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილს იკავებს. ალ
ბათ ფიქრობენ, რომ მათი სამეზობლო უნიკალური და ჩაუნაცვლებელია
მთელს დედამიწის ზურგზე, და მნიშვნელოვნად ღირებული, მიუხედავად
მისი ხარვეზებისა. ამაში მართლებიც არიან, რადგანაც ურთიერთობათა
სიმრავლეები და საჯარო პერსონაჟები, რომლებიც ქალაქის ქუჩის სამე
ზობლოს აცოცხლებენ, ყოველთვის უნიკალურნი არიან. მათ არარეპრო
დუცირებადი ორიგინალის ღირებულება გააჩნიათ. რეგენერირებული ან
რეგენერაციის გზაზე მდგარი სამეზობლოები კომპლექსურ ადგილებს
წარმოადგენს. ისინი ძლიერ განსხვავდებიან შედარებით მარტივი, ფიზი
კურად სტერეოტიპული ადგილებისგან, სადაც ჩვეულებრივ ჯურღმულები
ფორმირდება.
თუმცა, იმას არ ვგულისხმობ, რომ ყოველი ჯურღმული, რომელსაც
მრავალფეროვნების, მიმზიდველობისა და ხელსაყრელობის საკმარისი
მარაგი გააჩნია, ავტომატურად გაჯანსაღდება. ზოგიერთი მათგანი ამას
ვერ ახერხებს, უფრო ხშირად, ისინი რაღაც დროის მანძილზე გაჯანსაღე
ბას იწყებენ, პროცესი არაპრაქტიკულად მოსჩანს, რადგანაც ცვლილებე
ბის გზაზე ბევრი დაბრკოლება არსებობს (ძირითადად, ფინანსური), ადგი
ლიც კვლავ რეგრესისკენ სვლას იწყებს ან სულაც ნადგურდება.
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ყოველ შემთხვევაში იქ, სადაც ჯურღმულებისადმი მიჯაჭვულობა
საკმარისად ძლიერდება იმისთვის, რომ გაჯანსაღების სტიმულირება შეძ
ლოს, ეს მიჯაჭვულობა იქამდე იჩენს ხოლმე თავს, სანამ რეგენერაციის
პროცესი დაიწყება. თუკი ადამიანები დარჩენას ამჯობინებენ მაშინ, როცა
ამის არჩევანი აქვთ, ესეიგი მათი ადგილთან მიმაგრება ამ მომენტამდე
განხორციელდა. მერე უკვე გვიანია ხოლმე.
ერთ-ერთი ადრეული გამოვლინება იმისა, რომ ხალხი საცხოვრებე
ლი ადგილის შეცვლაზე ნებით ამბობს უარს, მოსახლეობის რაოდენობის
შემცირებაა, რომელსაც თან არც ვაკანტური ბინების გამრავლება და არც
ბინების სიმჭიდროვის კლება ახლავს – სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რო
დესაც საცხოვრებელი ბინების   მოცემული რიცხვი მოსახლეობის შემცი
რებულ რაოდენობას უკავია. პარადოქსულია, მაგრამ ეს პოპულარობის
მაჩვენებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ წინათ გადავსებულ ბინებში მცხოვრე
ბი მობინადრეები, რომლებმაც გადავსებულობის შემცირების ეკონომიკუ
რი შესაძლებლობა მოიპოვეს, ამას ისევ თავიანთ ძველ სამეზობლოში
აკეთებენ – ნაცვლად იმისა, რომ მიატოვონ და გადავსების ახალი ტალ
ღის საფრთხის წინაშე დააყენონ იგი.
ცხადია, მოსახლეობის კლებ ა გადინებულ პოპულაციასაც მოიცავს
და ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როგორც ამას ქვემოთ ვნახავთ. მაგ
რამ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ  ამ ადამიანების მიერ დატოვებულ ადგი
ლებს ის ხალხი იკავებს, რომელმაც საკუთარი ნებით გადაწყვიტა დარჩე
ნა.
იმ სამეზობლოში, სადაც მე ვცხოვრობ და სადაც, ადრე ირლანდიუ
რი ჯურღმული არსებობდა, გაჯანსაღების პროცესი საკმაოდ ადრე, 1920
წლიდან დაიწყო, როცა, ადგილობრივ სააღწერო უბანში პოპულაციამ
6500-დან, 1910 წლის მაჩვენებლით (პოპულაციის პიკი), 5000-მდე და
იკლო. დიდი დეპრესიის დროს მოსახლეობამ ოდნავ მოიმატა, რადგან
ოჯახები კვლავ გადაივსო , მაგრამ 1940 წლისთვის ისევ დაიწია, ამჯერად
2500-მდე. დაახლოებით იგივე მაჩვენებელი 1950 წელსაც შენარჩუნდა.
იგივე აღწერის მიხედვით, ამ ხნის განმავლობაში შენობების მცირე რაო
დენობა დაინგრა და უფრო მეტი რეაბილიტაცია განხორციელდა; ვაკან
ტური ბინების რაოდენობა დაბალი იყო; ძირითადი  პოპულაცია იმ ადამი
ანებისგან და მათი შვილებისა და შვილიშვილებისგან შედგებოდ
 ა, ვინც აქ
1910-იანი წლებიდან მოყოლებული ცხოვრობდა. ჯურღმულის პოპულაცი
ის  პიკთან შედარებით, მოსახლეობის რიცხვმა თითქმის ნახევრით იკლო,
რაც, არსებითად, შეგვიძლია მივიჩნიოთ მოსახლეობის გამოხშირვის იმ
პროცესად, რომელიც საცხოვრებლად გამოყოფილ მიწაზე მაღალი საბი
ნაო სიმჭიდროვის მქონე სამეზობლოში განხორციელდა; ირიბად კი – შე
მოსავლისა და არჩევანის ზრდის ტენდენციასაც გამოხატავდა მოსახლე
ობის იმ ნაწილში, რომელმაც აქ დარჩენა გადაწყვიტა.
296

მოსახლეობის კლების მსგავს შემთხვევებს გრინვიჩ-ვილიჯის ყვე
ლა გაჯანსაღების გზაზე მდგარ სამეზობლოში ჰქონდა ადგილი. საუს-ვი
ლიჯის, იტალიური ჯურღმულის ერთ დროს დაუჯერებლად გადავსებულ
შემოსავლიან ბინებში, ბინადართა კლების ტენდენციას მოსახლეობის
აღწერის მონაცემები შემდეგნაირად გამოსახავს: თუკი 1910 წელს ბინა
დართა რიცხვი 19000-ს აღწევდა, 1920 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 12000მდე შემცირდა. დიდი დეპრესიის დროს მოსახლეობის რიცხვი 15000-მდე
გაიზარდა, შემდეგ კი, განვითარებასთან ერთად, კვლავ დაიკლო და
9500-ზე გაჩერდა. ჩემი სამეზობლოს მსგავსად, კლების ეს ტენდენცია სუ
ლაც არ გამოხატავდა ძველი, ღარიბი მოსახლეობის ახალი, საშუალო
კლასის განსხვავებული მოსახლეობით ჩანაცვლებას. პირიქით, იგი ძვე
ლი, ღარიბი მოსახლეობის დიდი ნაწილის, საშუალო კლასის მოსახლე
ობად გარდაქმნას ასახავდა. ორივე სააღწერო უბანში, რომლებიც ბინე
ბის გადავსებულობის შემცირების მასშტაბის საილუსტრაციოდ მოვიყვანე,
რადგან აქ ბინების რაოდენობა საკმაოდ სტაბილური რჩებოდა, ბავშვთა
პოპულაციამ მთლიან პოპულაციასთან მიმართებით ნაკლებად პროპორ
ციულად იკლო. მოსახლეობის ეს ნაწილი, ძირითადად, იმ ოჯახებს მოი
ცავს, რომლებიც ადგილზე დარჩნენ.3
ჭარბი მოსახლეობის კლება, რომელსაც ბოსტონში, ნორს-ენდში
ჰქონდა ადგილი, შეგვიძლია თავისუფლად შევადაროთ რეგენერაციის იმ
პროცესს, რომლის მომსწრენიც გრინვიჩ-ვილიჯში გავხდით.
იმის გასაგებად, იკლო, ან იკლებს თუ არა ბინების გადავსებულო
ბა და არის თუ არა პოპულაციის კლების ტენდენცია სამეზობლოს პო
პულარობ ის ზრდის მაჩვენებელი მათთვის, ვინც მას ყველაზე უკეთ იც
ნობს, საჭიროა ვიცოდეთ ახლავს თუ არა კლების ტენდენციას ვაკანტური
საცხოვრებელი ბინების საგრძნობი რაოდენობა. მაგალითისთვის, ქვემო
ისთ-საიდის ზოგიე რთ ნაწილში 1930-იან წლებში დაფიქსირებულ კლების
ტენდენციას მხოლოდ ბინების გადავსებულობის შემცირებას ვერ მივა
წერთ. ეს ტენდენცია ვაკანტური ბინების რაოდენობის ზრდასაც ასახავდა.
ცარიელი ბინების შევსების შემდეგ, როგორც მოსალოდნელი იყო, ისინი
კვლავ გადაივსო მობინადრეებით. ეს ბინები არჩევანის მქონე მოსახლე
ობამ მიატოვა.
როდესაც მოსახლეობის საკმარისი ნაწილი, არჩევანის საფუძველ
3    გრინვიჩ-ვ ილიჯის იმ სააღწერო უბნებში, რომლებიც ყოველთვის საშუალ
 ო ან მაღალ
შემოსავლიან ი ადამიან ებით იყო დასახლებული და არასოდეს ჩავარდნ ილა ჯურღმ ულის
მდგომარეობ აში, იმავე წლების განმავლობაში მოსახლეობ ის კლებას ადგილი არ ჰქონია,
რადგანაც ბინების გადავსება არ მომხდარა, რასაც შემდეგ კლება მოჰყვ ებოდა. როგორც წე
სი, ამ სააღწერო უბნებში მოსახლეობ ა იმატებდა, ზოგ შემთხვევაში დიდი მასშტ
 აბითაც, თა
ვად ბინების რაოდ
 ენობის ზრდის ხარჯზე, ძირითადად, საერთო ბინების. თუმცა, ამ უბნებში
ბავშვთა პოპულაცია, რომელიც ყოველთვის დაბალი იყო, არ იზრდებოდა მოსახლეობის
ზრდის პროპორციულად (ავტ. შენ.).
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ზე, საცხოვრებლად ჯურღმულში რჩება, სხვა, მნიშვნელოვანი პროცესე
ბიც იწყებს მოქმედებას.
თავად თემი კომპეტენტურობასა და ძალას იძენს, ნაწილობრივ,
ნდობის ზრდისა და საბოლოოდ (ამას ბევრად მეტი დრო მიაქვს), ნაკლე
ბად პროვინციული იერის შეძენისგან. ეს საკითხები მეექვსე თავში, სამე
ზობლოების განხილვასთან ერთად, უკვე გავიარეთ.
ამ ეტაპზე ყურადღება იმ მესამე ცვლილებაზე უნდა გავამახვილო,
რომელიც პროვინციალიზმის დონის ნელ, დროში გაწელილ დაწევას
მოიცავს. ეს ცვლილება თავად პოპულაციის შიგნით მიმდინარე, თანდა
თანობით თვითდივერსიფიკაციას ეხება. განათლებისა და ფინანსური
მდგომარეობის გაუმჯობესების დონე მოსახლეობის იმ ნაწილში, რომე
ლიც გაჯანსაღების გზაზე მდგარ ჯურღმულში დარჩენას ამჯობინებს, არა
თანაბარია. უმრავლესობა მოკრძალებულ გაუმჯობესებას გრძნობს, ზო
გიერთი საგრძნობ განვითარებას აღწევს, ზოგიერთზე კი, გაუმჯობესება
საერთოდ არ აისახება. სხვადასხვა უნარები, ინტერესები, აქტივობები და
სამეზობლოს გარეთ ნაცნობობა – დროთა განმავლობაში იცვლება.
ქალაქის ოფიციალური პირები დღეს „საშუალო კლასის დაბრუნების
აუცილებლობაზე“ საუბრობენ, თითქოს ეს კლასი საერთოდ არ არსებობ
და იქამდე, სანამ ქალაქს არ დატოვებდა, ქალაქგარეთ რანჩოს არ აიშე
ნებდა და ბარბექიუთი არ მოიწონებდა თავს. რასაკვირველია, ქალაქები
საშუალო კლასს კარგავს. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მათ სულ
 აც
არ სჭირდებათ მათი საშუალო კლასის „დაბრუნება“ და ხელოვნური დაც
ვა. ქალაქები თავად ზრდიან საშუალო კლასს, მაგრამ მისი თვითგამამ
რავალფეროვნებელი პოპულაციის ფორმით შენარჩუნება, როგორც  მას
ტაბილიზებელი ძალისა, ქალაქში მცხოვრები ადამიანების ღირებულების
აღიარებასაც გულისხმობს და სანამ ისინი საშუალო კლასად ჩამოყალიბ
დებიან, მოითხოვს მათ ხელშეწყობას ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც არიან.
რეგენერაც
 იის პროცესში მყოფი ჯურღმულის ყველაზე ღარიბი მო
სახლეობაც კი, იღებს სარგებელს ამ პროცესისგან და ამგვარად ის ქა
ლაქსაც სარგებელს აძლევს. ჩვენს სამეზობლოში, ჯურღმულისდროინ
დელი მოსახლეობის ეს ყველაზე უიღბლო და ყველაზე ნაკლებამბიციური  
ნაწილი, რომელიც სხვა შემთხვევაში მუდმივი ჯურღმულის ბინადარი იქ
ნებოდა, საბედნიეროდ გაექცა ამ საშინელ ხვედრს. მეტიც, მიუხედავად
იმისა, რომ ამ ყველაზე დაბალ საფეხურზე მდგარ ხალხს წარმატებულებს
ვერანაირი სტანდარტით ვერ ვუწოდებთ, თავიანთი უბნის სამეზობლო
ებში მათი უმრავლესობა წარმატებას განასახიერებს. ისინი ყოველდღი
ური, საზოგადოებრივი ცხოვრების სასიცოცხლო ქსელების დიდ ნაწილს
ქმნიან. დრო, რომელსაც ისინი ქუჩის მეთვალყურეობასა და მენეჯმენტს
უთმობენ, ქუჩის ბინადართა დანარჩენ ნაწილს პარაზიტებად გვაგრძნობი
ნებს თავს.
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ჩვეულებრივ, რეგენერაციის   გზაზე მდგარ ან უკვე გაჯანსაღებულ
ჯურღმულში, დროდადრო ღარიბი და გაუნათლებელი იმიგრანტების ნა
მატი შემოდის. ბოსტონელი ბანკირი, რომელსაც წიგნის შესავალში ვციტი
რებდი, ნორს-ენდს იმიტომ იგდებდა მასხრად, რომ „იგი ჯერ კიდევ იღებს
იმიგრანტებს“. ჩვენს სამეზობლოშიც ასეა. ეს კომპონენტიც ერთ-ერთი
დიდი სამსახურია რეგენერაციის პროცესისთვის. იმ უბნებში, რომელთაც
შეუძლია, ცივილიზებულად მიიღოს და შეითვისოს უცნობები, ხალხი ბი
ნავდება და ასიმილირდება არა როგორც მოუნელებელი ნაკადი, არამედ
როგორც დროში განვრცობილი დამატება. იმიგრანტები, ჩვენთან ძირი
თადად პუერტო რიკოელები, შესანიშნავ საშუალო კლასს შექმნიან, რომ
ლის დაკარგვა ქალაქმა არ უნდა დაუშვას. მართალია ისინი ვერ გაურბი
ან იმიგრანტად ყოფნის ბევრ პრობლემას, მაგრამ, სულ მცირე, გაურბიან
მუდმივი ჯურღმულის მკაცრ გამოცდას და დემორალიზაციას, მალევე ასი
მილირდებიან ქუჩის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მის ორგანულ, კომ
პეტენტურ სეგმენტს შეადგენენ. მუდმივი ჯურღმულის მღელვარე ემიგრა
ციების ნაწილად რომ ქცეულიყო, ამავე ხალხს ძალზე გაუჭირდებოდა ისე
მოქცევა, როგორც ამას თემის შიგნით ახერხებს; არც დიდხანს მოუწევდა
ერთ ადგილას დაყოვნება.
რეგენერაციით მოსარგებლეთა სხვა ნაწილს ის ახალმოსახლეები
წარმოადგენენ, რომელთაც არჩევანი გააჩნიათ. აქ მათ შეუძლიათ იპო
ვონ საცხოვრებელი ადგილი, რომელიც ქალაქურ ცხოვრებას შეესაბამე
ბა.
ორივე ტიპის ახალმოსახლეები რეგენერირების პროცესში მყოფი
ან უკვე გამოვლილი სამეზობლოს პოპულაციის გამრავალფეროვნებას
კიდევ უფრო უწყობენ ხელს. მაგრამ ამ დამატებითი მრავალფეროვნების
საფუძველი, თავად ყოფილი ჯურღმულის მოსახლეობის თვითდივერსი
ფიკაცია და სტაბილ
 ურობაა.
რეგენერაციის პროცესის საწყის ეტაპზე ჯურღმულის ყველაზე წარ
მატებულ ბინადართა მცირე ნაწილი (თუ ყველა არა) და მათი  წარმატებუ
ლი და ამბიციური შვილები, რჩებიან ადგილზე. სამეზობლოს გაჯანსაღე
ბა იწყება იმათით, ვინც მოკრძალებულ განვითარებას მიაღწია; იმათით,
ვისთვისაც ადგილთან მიჯაჭვულობა პირად წარმატებაზე ძვირფასია.
მოგვიანებით, გაუმჯობესებასთან ერთად, ადგილზე დარჩენის მოსურნე
თა წარმატებისა და ამბიციის ზღვარმა, შესაძლოა, საგრძნობლად მაღლა
აიწიოს.
ვფიქრობ, ყველაზე წარმატებულთა და გაბედულთა დანაკარგი, რა
ღაც აზრით, ასევე აუცილებელია რეგენერაციისთვის, რადგან ვინც მიდის,
იხსნის ჯურღმულის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელო
ვან სიმძიმეს – დისკ რიმინაციის ტვირთს.
დისკრიმინაცია, რომელიც დღესდღეობით ყველაზე მძიმე ფორმებს
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იღებს, ცხადია, პირველ რიგში, შავკანიანების წინააღმდეგაა მიმართული.
მაგრამ, ამავე დროს, ეს იმ ტიპის უსამართლობაა, რომელსაც ჩვენი ძირი
თადი, ჯურღმულების მოსახლეობა სხვად
 ასხვა ხერხით ებრძვის.
გეტო, მხოლოდ იმ ფაქტის გამო, რომ გეტოა, ის ადგილია, სადაც
გაბედული ხალხი, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდები, რომლებსაც უკან
დახევა ჯერ არ უსწავლიათ, თავისი ნებით არ დარჩება. ეს ასე ხდება, მნიშ
ვნელობა არ აქვს, რამდენად ობიექტურად მიმზიდველიც არ უნდა იყოს
მისი ფიზიკური და სოციალური გარემო. შეიძლება ადამიანებს დარჩენა
უწევდეთ, შესაძლებელია, თავად გეტოს შიგნით შეძლონ მნიშვნელოვნად
დივერსიფიცირება, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ შორსაა მიმღებლობისა და ნე
ბით მიჯაჭვულობისგან. სასიხარულოა, რომ ჩვენი გეტოების მოსახლეობა
არ თვლის თავს დაჯაბნულად და დამარცხებულად. ვფიქრობ, როგორც
საზოგადოებას, ბევრად მეტი სადარდებელი გვექნებოდა, ჩვენი დომი
ნანტური რასის ფსიქოლოგიის ტენდენციები   ადვილად რომ გაგვდიო
დეს. მაგრამ, როგორც არ უნდა იყოს, ფაქტია, რომ ჩვენს გეტოებში მამაცი
ხალხი ცხოვრობს და მათ სულაც არ მოსწონთ გეტოები.
როცა გეტოს ფარგლებს გარეთ, მისი უფრო წარმატებული შთამო
მავლების ხელით დისკრიმინაციას საფუძვლები ერყევა, ძველი სამეზობ
ლო ზურგიდან მძიმე ტვირთს იცილებს. მაშინ იქ დარჩენა დაჩაგრულობას
აღარ ნიშნავს. ის შეიძლება გახდეს თავისუფალი არჩევანის აღმნიშვნე
ლი. მაგალითისთვის, ნორს-ენდში ახალგაზრდა ყასაბი დაწვრილებით
მიხსნიდა, რომ იქ ცხოვრება აღარ „ამდაბლებს“ პიროვნებას. მოსაზრების
საილუსტრაციოდ თავისი მაღაზიის კართან მიმიყვანა, კვარტლის ბოლო
ში, მწკრივში განლაგებულ სამსართულიან   სახლზე მიმითითა და მითხ
რა, რომ ოჯახმა, რომელიც იქ ცხოვრობდა, მის მოდერნიზებაზე 20000
დოლარი დახარჯა (და ეს ყველაფერი მხოლოდ დანაზოგის ხარჯზე!) და
დასძინა: – „ამ კაცს ნებისმიერ ადგილას შეეძლო ცხოვრება. დღესაც, თუკი
მოისურვებს, შეუძლია მოდურ გარეუბანში გადავიდეს. მას უბრალოდ აქ
სურს დარჩენა. იმ ხალხს, ვინც აქ ცხოვრობს, ამას არავინ აიძულებს. მათ
უბრალოდ მოსწონთ აქაურობა“.
ჯურღმულის გარეთ საცხოვრებელი ადგილის საფუძველზე დისკრი
მინაციის (residential discrimination) ეფექტური შესუსტება და რეგენერაციის
პროცესში მყოფ ჯურღმულში ნაკლებ დრამატული თვითდივერსიფიკაცი
ა, ერთდროულად მიმდინარეობს. თუკი დღეს ამერიკამ, შავკანიანების
შემთხვევაში, ამ პროცესში ეფექტურ შეყოვნებას მიაღწია და ზოგადად,
შეკავებული განვითარების (arrested development) ფაზაში შევიდა (ეს მო
საზრება ნაკლებ ად დამაჯერებლად და მიუღებლად მიმაჩნია), მაშინ შეგ
ვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შავკანიანთა ჯურღმულებს არ შეუძლია ისევე
ეფექტურად გაჯანსაღება, როგორც სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებითა და
მათი ნარევებით დასახლებულ ადგილებს. ამ შემთხვევაში, ჩვენი ქალაქე
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ბისთვის მიყენებულ ზიანზე ყველაზე ნაკლებად უნდა ვიდარდოთ; არეა
ლის რეგენერაცია სხვა ტიპის ენერგიისა და ეკონომიკური თუ სოციალური
ცვლილების სხვა ფორმებით გამოწვეული მოვლენაა.
როდესაც არეალი გაჯანსაღდება, ადვილი ხდება იმის დავიწყე
ბა, რა საშინელი იყო იგი ერთ დროს და რა უიმედოდ გამოიყურებოდა,
როგორც თავად, ისე მისი მოსახლეობა. სამეზობლოს ეს მოჩვენებითი
უსარგებლობა ერთ დროს იმ არეალსაც ეხებოდა, სადაც მე ვცხოვრობ.
ვერ ვხედავ მიზეზს, რატომ არ შეუძლია რეგენერაცია შავკანიანთა ჯურღ
მულებსაც, უფრო სწრაფადაც კი, ვიდრე ძველ ჯურღმულებს, თუკი გააზ
რებული და წახალისებული იქნება ადგილზე მიმდინარე პროცესებ ი. სხვა
ჯურღმულების მაგალითის მსგავსად, ჯურღმულის გარეთ დისკრიმინაცი
ის აღმოფხვრა და მის შიგნით გაჯანსაღების პროცესი, ერთდროულად უნ
და მიმდინარეობდეს. ერთი ამოცანა ვერ დაელოდება მეორის გადაჭრას.
დისკრიმინაციაზე ყოველი გამარჯვება გარეთ, შეიძლება დაეხმაროს რე
გენერაციის პროცესს შიგნით; პროგრესი გაჯანსაღებაში შიგნით, დახმა
რებას გზავნის გარეთ. ორივე პროცესი ერთდროულად მიდის.  
რეგენერაციისთვის აუცილებელი შიდა რესურსები – მოსახლეობის
მატერიალური წინსვლა და თვითდივერსიფიკაცია არსებობს იმ ფერად
კანიანთა შორისაც, ვინც ჯურღმულებში ცხოვრობს ან უწინ უცხოვრია –
ისევე აშკარად, როგორც თეთრკანიანებში. რაღაც აზრით, რესურსების ეს
ცხადი და აღიარებული ფლობა შეიძლება გაცილებით უფრო შთამბეჭდა
ვად გამოიყურებოდეს ფერადკანიანთა შორის, ვიდრე თეთრკანიანების
შემთხვევაში, რადგანაც მათი წარმოქმნა არაპროპორციული სირთულის
დაბრკოლებათა გადალახვის შედეგია. ცხადია, მხოლოდ ის ფაქტი, რომ
ფერადკანიანი მოსახლეობა ვითარდება, თვითდივერსიფიცირდება და
აქვს ამბიცია არ მოსწონდეს თავისი გეტოები, მიზეზია იმისა, რომ ჩვენმა
ქალაქებმა უკვე დაკარგეს დასაშვებზე მეტი საშუალო კლასის შავკანიანი.
ვფიქრობ, ჩვენი ქალაქები იქამდე განაგრძობენ შავკანიანი საშუალო
კლასის უმეტესობის დაკარგვას და იმავე ტემპებით, რაც დღეს შეინიშნება,
სანამ, რეალურად, დარჩენის არჩევანი შავკანიანი ადამიანისთვის აღარ
გათანაბრდება გეტოს მოქალაქეობისა და სტატუსის იძულებით აღიარე
ბასთან. მოკლედ, რეგენერაციას, პირდაპირ თუ ირიბად, დისკრიმინაცია
ძალიან მცირედით აფერხებს. აქ მინდა მკითხველს შევახსენო, ისე, რომ
გამეორება არ გამ ომივიდეს, იმ შეხედულების შესახებ, რომელიც წიგნის
დასაწყისშივე, მესამე თავის ბოლოში გამოვთქვი, სადაც ქუჩის გამოყე
ნების და ცხოვრების ხარისხი და საცხოვრებელი ადგილის საფუძველზე
დისკრიმინაციის დაძლევის შესაძლებლობა დავაკავშირე.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ, ამერიკელები, ბევრს ვსაუბრობთ იმა
ზე, თუ რა სწრაფად ვიღებთ ცვლილებებს, ვშიშობ, ეს აზრი ინტელექტუ
ალური ცვლილებების მიღებას ნაკლებად ეხება. თაობიდან თაობამდე,
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შედარებით შეძლებული უბნების მაცხოვრებლები ერთსა და იმავე, სუ
ლელურ იდეას ეპოტინებიან ჯურღმულებისა და მათი მოსახლეობების
შესახებ. პესიმისტებს ყოველთვის სჯერათ, რომ თავად ჯურღმულების
დღევანდელ მოსახლეობაშია რაღაც მდაბიური; ისინი ამ ხალხსა და
ძველ იმიგრანტებს შორის არსებულ, თითქოსდა, აშკარა განსხვავებებზე
საუბრობენ. ოპტიმისტებს ყოველთვის სჯერათ, რომ ჯურღმულებს ისეთი
არაფერი სჭირთ, რომ საბინაო და მიწათსარგებლობის რეფორმითა და
სოციალურ მუშაკთა საკმარისი რაოდენობით არ შეიძლებოდეს პრობლე
მების მოგვარება. რთულია თქვა, საკითხის ზედმეტად გამარტივების რო
მელი ფორმა უფრო სულელურია.
მოსახლეობის თვითდივერსიფიკაცია კომერციუ ლი და კულტურუ
ლი დაწესებულებების დივერსიფიკაციაზეც აისახება. მხოლოდ შემო
სავლის დივერსიფიკაცია, შესაძლო კომერციუ ლი მრავალფეროვნების
სკალას აფართოებს, თუმცა, ხშირად ძალზედ მოკრძალებულად. მაგა
ლითისთვის, ნიუ-იორკელი მეწაღის შემთხვევა ავიღოთ, რომელიც არ
სად გადაბარგებულა მაშინ, როცა მოსაზღვრე სამეზობლოს უდიდესი ნა
წილი მთლიანად დაიცალა მოსახლეობისგან და მის ნაცვლად, ახალი,
დაბალშემოსავლიანთა საცხოვრებელი პროექტი აშენდა. ახალი კლიენ
ტების გრძელი და იმედით აღსავსე მოლოდინის შემდეგ, მისი ბიზნესი ამ
ადგილას სულს ღაფავს. როგორც თვითონ განმარტავს: „ადრე გამძლე
სამუშაო ფეხსაცმელს ვაკეთებდი, ისეთებს, რომლებზეც ღირდა მუშაობა.
მაგრამ ეს ახალი ხალხი, მათ შორის დასაქმებულებიც კი, ყველა ძალი
ან ღარიბია. მათი ფეხსაცმელი ისეთი იაფი და უხარისხოა, რომ ნაწილე
ბად იშლება. ასეთი ფეხსაცმლის შეკეთება შეუძლებელია. რა უნდა ვქნა
– თავიდან შევუკერო? ასეც რომ მოვიქცე, სამუშაოში ვერ გადამიხდიან.
აქ აღარავის ვჭირდები“. ძველი სამეზობლოც, მეტწილად, ღარიბ უბნად
შეგვეძლო აღგვეწერა, თუმცა იქ ისეთი ხალხიც ცხოვრობდა, ვისაც მოკრ
ძალებული შემოსავალი გაუჩნდა და მხოლოდ გაღატაკებულთა თავშესა
ყარს არ წარმოადგენდა.
რეგენერაც
 იის გზაზე მდგარ ჯურღმულებში, სადაც ბინების გადავ
სებულობის შემცირების გამო ადგილობრივთა რაოდენობის მსხვილ
მასშტაბიან კლებას ჰქონდა ადგილი, ამ მოვლენას თან ახლდა, მასთან
პირდაპირ კავშირში მყოფი, შემოსავლების მრავალფეროვნების ზრდა
– ზოგჯერ კი, ვიზიტორთა რაოდენობისა და სხვა სამეზობლოებთან და
რაიონებთან დაკავშირებული ჯვარედინი გამოყენებების გამრავლება.  
ამ პირობებში პოპულაციის საგრძნობ კლებას (რომელიც, ცხადია, თან
დათანობით მოხდა და არა – კატაკლიზმურად) კომერციუ ლი ჟლეტა არ
მოჰყოლია. პირიქით, დაწესებულებათა წარმატება და მრავალფეროვნე
ბა გაჯანსაღების პროცესში მყოფ ჯურღმულებში, როგორც წესი, იზრდება.
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ერთგვაროვანი სიღარიბის პირობებში, ნამდვილი წარმატების და
საინტერესო მრავ ალფეროვნების მისაღწევად, საჭირო ხდება ძალზედ
კონცენტრირებული სიმჭიდროვეები, როგორც ეს ჩვენს რამდენიმე ძველ
ჯურღმულში მოხდა, სადაც ბინების გადავსებულობის ფანტასტიკურად მა
ღალ დონეს, ბინების ძალიან მაღალი სიმჭიდროვე ემატებოდა – რა თქმა
უნდა, მრავალფეროვნების წარმოების დანარჩენ სამ ძირითად წინაპირო
ბასთან კომბინაციაში.
წარმატებული რეგენერაცია ნიშნავს იმას, რომ ადამიანების საკმა
რის რაოდენობას უნდა გააჩნდეს ჯურღმულთან მიჯაჭვულობა და მასში
დარჩენის სურვილი. იგი ასევე გულისხმობს მათთვის აქ დარჩენის პრაქ
ტიკულობასაც. არაპრაქტიკულობა ის დაბრკოლებაა, რომელზეც გაჯან
საღების გზაზე მდგარი ჯურღმულების დიდმა ნაწილმა კისერი წაიტეხა.
იგი მეტწილად ეხება მცირე განახლებებისთვის, ახალი ნაგებობებისთვის,
უფრო კი, კომერციუ ლი დაწესებულებებისთვის საჭირო სახსრების ხელმი
უწვდომლობას ისეთ დროს, როდესაც ასეთი საჭიროებები გადაუდებელი,
ხოლო წახალისებ ის არ არსებობა დამღუპველი ხდება. ამ პრობლემაზე
მომდევნო ორი თავში უფრო ვრცლად ვისაუბრებ.
გარდა ამ სათუთი (მაგრამ მძლავრი) დაბრკოლებებისა, რეგენე
რაციას დღესდღეობით ყველაზე ხშირად სხვა, უფრო რთული ბარიერი –
დესტრუქცია აყოვნებს.
თავად ის ფაქტი, რომ ჯურღმულმა ბინების გადავსებისგან გა
თავისუფლება მოახერხა, მას სრული ან ნაწილობრივი ურბანული
„განახლების“ წმენდისთვის, საოცრად მიმზიდველ კერად აქცევს. რე
ლოკაციის პრობლემა საშინლად გადავსებულ, მუდმივ ჯურღმულებთან
შედარებით უმარტივეს ამოცანად გამოიყურება. გარდა ამისა, არეალის
შედარებითი სოციალური ჯანმრთელობა მაღალი შემოსავლების მქონე
პოპულაციისთვის გზის გახსნის ცდუნებას ქმნის. ის კარგ ადგილად გამო
იყურება „საშუალო კლასის დაბრუნებისთვის“. მუდმივი ჯურღმულისგან
განსხვავებით, იგი „მომწიფებულია ხელახლა განვითარებისთვის“, თით
ქოს, აქ ცივილიზაც
 იის რაღაც ამოუცნობმა ძალამ დაიდო ბინა, რომელიც
სხვაგანაც გავრცელდება. ბოსტონის ცოცხალი, სტაბილური, დაბალბი
უჯეტიანი უესტ-ენდის განადგურების შესახებ მსჯელობისას, განსმა ისეთ
რამეზე გაამახვილა ყურადღება, რაც სხვა, ხელახალი განვითარებისა და
რეკონსტრუქციის პროცესში ჩართული დიდი ქალაქებისთვისაც საერთო
ა: „ამასობაში იმ არეალებს, რომელთაც უფრო ძველი, დაზიანებული და
თითქმის სახიფათო საბინაო ფონდი აქვს, განახლებისას ნაკლები პრი
ორიტეტი ენიჭება. ამის მიზეზი კი, პოტენციური დეველოპერების თუ სხვა
ძლევამოსილი ძალების ინტერესების არ არსებობაა“.
დამგეგმარებლების, არქიტექტორებისა და საჯარო მოხელეების გა
ნათლებაში არაფერი ეწინააღმდეგება რეგენერაციის პროცესში მყოფი
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ჯურღმულების ნგრევის ცდუნებას. პირიქით, ყველაფერი, რაც მათ ექსპერ
ტებად აქცევთ, ამ ცდუნებას კიდევ უფრო აძლიერებს; რადგანაც ჯურღმუ
ლი, რომელიც გაჯანსაღებას წარმატებულად   ახერხებს, როგორც წესი,
სივრცითი სტრუქტურის, გამოყენებების, მიწათსარგებლობის, ნარევთა და
აქტივობათა  ისეთ ნიშნებს ავლენს, რომელიც დიამეტრალურად ეწინააღ
მდეგება სხივფენილი ქალაქ-ბაღნარის იდეალებს. ასე რომ არ იყოს, ის
ვერასოდეს მოახერხებდა რეგენერაციას.
გაჯანსაღების პროცესში მყოფი ჯურღმული სპეციფიკურად მოწყვ
ლადია კიდევ ერთი კუთხით: არავინ ცდილობს, მისგან წარმატების პრე
ცედენტი შექმნას. ქალაქისთვის ფულის ორ ძირითად წყაროს ხომ, ერთი
მხრივ, წარუმატებელი, მუდმივი ჯურღმულები და, მეორე მხრივ, მაღალ
ბიუჯეტიანი, მაღალი რენტის მქონე არეალები წარმოადგენს. რეგენე
რირების პროცესში მყოფი სამეზობლო ღარიბი უბნის უძრავი ქონების
მფლობელთათვის ისეთივე უხვი შემოსავლის წყაროს აღარ წარმოად
გენს, როგორსაც ადრე; ჯურღმულის იმ მესაკუთრეთათვის, რომლებიც
ახალმოსულების გამოუცდელობით სარგებლობენ, ადგილი აღარ წარ
მოადგენს ისეთ უხვ და კონცენტრირებულ ასპარეზს, როგორც მუდმივი
ჯურღმული. მეორე მხრივ, აქ აღარ წარმოიქმნება მრავალფეროვნების
თვითგანადგურებასთან ასოცირებული მიწისა და ნაგებობების უმაღლე
სი ფასები – ის უბრალოდ ნორმალურ, ცოცხალ გარემოს ქმნის მათთვის,
ვისაც მეტწილად მოკრძალებულ ატმოსფეროში უწევს ცხოვრება და პომ
პეზურობას მოკლებულ, სიცოცხლისუნარიანობას სთავაზობს მათ, ვინც
მცირე ბიზნესით ცდილობს თავის რჩენას.
ამგვარად, ისინი, ვინც რეგენერაციის პროცესში მყოფი სამეზობლოს
დესტრუქციას ეწინააღმდეგებიან, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მას
ახალი, არჩევანის მქონე მობინადრეების მოზიდვა ჯერ არ დაუწყია, ძირი
თადად, მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები და ადგილობრივები არიან.
იმ შემთხვევაში, თუკი ისინი ეცდებიან შეუვალი ექსპერტები დაარწმუნონ,
რომ ესა თუ ის სამეზობლო კარგი ადგილია და უკეთესად ვითარდება,
მათ არავინ უსმენს. ასეთი ტიპის პროტესტს ყველა ქალაქში ვაწყდებით და
მათ, როგორც წესი, პროგრესისა და მაღალი საგადასახადო შემოსავლე
ბისთვის ხელის შემშლელ, ვიწრო ხედვის მქონე ადამიანთა უაზრო ხმაუ
რად აღიქვამენ.
პროცესები, რომელიც რეგენერაციისას მიმდინარეობს, იმ მოცემუ
ლობას ემყარება, რომლის მიხედვითაც მეტროპოლიური ეკონომიკა, იმ
შემთხვევაში, თუ ის გამართულად ფუნქციონირებს, ბევრი ღარიბი ადამია
ნის საშუალო კლასად, გაუნათლებლების უნარების მქონე (ხშირად კი გა
ნათლებულ) ადამიანებად, გულუბრყვილო ახალჩამოსულების კომპეტენ
ტურ მოქალაქეებად ტრანსფორმირების გარ
 ანტორია.
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ბოსტონში, ნორს-ენდის გაჯანსაღება უბნის გარეთ ამიღწერეს, რო
გორც სპეციფიკური, სახიფათო რამ, იმ გარემოების გათვალისწინებით,
რომლის მიხედვითაც „ნორს-ენდელები სიცილიელები არიან“. ჩემს ბავ
შვობაში დამკვიდრებული მოსაზრებით, სიცილიელები და მათი შთამო
მავლები ჯურღმულთა მაცხოვრებლები იყვნენ   –   მხოლოდდამხოლოდ
მათი სიცილიელობის გამო. ნორს-ენდში მომხდარი რეგენერაცია და
თვითდივერსიფიკაცია სიცილიასთან არავითარ კავშირში არ არის. იგი
მეტროპოლიური ეკონომიკების კანონზომიერებას, იმ არჩევანებსა და შე
საძლებლობებს (ზოგჯერ კარგს, ზოგჯერ – არც ისე კარგს) უკავშირდება,
რომლებსაც ეს ენერგიუ ლი ეკონომიკები აწარმოებს.
ეს ენერგია და მისი შედეგები, ასე რომ განსხვავდება უხსოვარი გლე
ხური ცხოვრებისგან, ისეთი სიცხადით იჩენს თავს დიდ ქალაქებში და იმ
დენად ბუნებრივად არის მიჩნეული, რომ საკვირველი ხდება, როგორ ვერ
ახერხებს დაგეგმარება მისი, როგორც უმთავრესი რეალობის ინკორპო
რირებას. საკვირველია, რომ ქალაქდაგეგმარება არც ქალაქის პოპულა
ციის სპონტანურ თვითდივერსიფიკაციას სცემს პატივს და არც მის ხელ
შემწყობად გვევლინება. საკვირველია ისიც, რომ ქალაქის დიზაინერები
თვითდივერსიფიკაციის ამ ძალას არც აღიარებენ და არც მისი გამოხატ
ვის ესთეტიკური პრობლემებით ინტერესდებიან.
ამ უცნაურ ინტელექტუალურ დაუდევრობებს, ისევე როგორც ქა
ლაქდაგეგმარების ა და დიზაინის მრავალ გამოუთქმელ დოგმას,   უკან,
ქალაქ-ბაღნარის უაზრობამდე მივყავართ. ასე რომ არ იყოს, ებენეზერ
ჰოვარდისეული ქალაქ-ბაღნარის იდეა, თითქმის, ფეოდალურად მოგ
ვეჩვენებოდა. როგ
 ორც ჩანს, იგი ფიქრობდა, რომ ინდუსტრიული მუშათა
კლასის წარმომადგენლები მოხდენილად მოკალათდებოდნენ თავიანთ
კლასობრივ მდგომარეობაში; მეტიც – თავიანთ კლასობრივ პირობებ
ში სამუშაოსაც კი არ გამოიცვლიდნენ; აგრარული მუშები მუდმივად სა
სოფლო სამეურნეო საქმიანობაში იქნებოდნენ ჩართულნი; ბიზნესმენები
(მტრები), მისეულ უტოპიაში თითქმის აღარ იარსებებდნენ; ხოლო საქმეში
ჩაუხედავთა ტლანქი წუწუნისგან გათავისუფლებული დამგეგმარებლები,
მშვიდად დაკავდებოდნენ თავიანთი პრესტიჟული და ქედმაღლური საქ
მიანობით.
სწორედ მეცხრამეტე საუკუნის ახალი, ინდუსტრიული და მეტრო
პოლიური საზოგადოებისთვის დამახასიათებელმა მოქნილობამ, ძალა
უფლების, ადამიანებისა და ფულის ვექტორთა მკვეთრმა ცვლილებებ
მა შეძრა ასე ჰოვარდი და მისი ყველაზე უფრო ერთგული მიმდევრები
(ამერიკელი დეცენტრისტები და რეგიონალური დამგეგმარებლები). ჰო
ვარდის განზრახვა ძალაუფლების, ხალხის, ფულისა და მისი ნამატის ად
ვილად სამართავ, სტატიკურ ფორმად გაყინვა იყო. ცხადია, ფორმა, რო
მელსაც იგი ესწრაფვოდა მაშინვე საფუძველს მოკლებული იყო. „ის, თუ
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როგორ უნდა შევაჩეროთ სოფლიდან წამოსული ხალხის ნაკადები, ჩვენი
დროის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს“, – ამბობდა იგი, –
„მუშა შეიძლება კიდეც დაუბრუნდეს მიწას, მაგრამ როგორ აღვადგინოთ
სოფლისთვის დამახასიათებელი წარმოება რურალურ ინგლისში?”
ჰოვარდის მიზანი ქალაქში უსაზღვრო რაოდენობით, თითქოს არ
საიდან,   ახლადგამოჩენილი, საგონებელში ჩავარდნილი ვაჭრებისა და
სხვა მეწარმეთა მოტყუება გახლდათ.  ქალაქი-ბაღნარის გამოგონებისას,
ჰოვარდის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი იყო როგორ გამოეცალა მათ
თვის ის ჩარჩოები, რომლებშიც თავიანთი საქმიანობების წარმართვას
შეძლებდნენ, გარდა იმ საქმიანობებისა, რომლებიც მონოპოლისტური,
კორპორატიული გეგმის მკაცრი დირექტივების ქვეშ წარიმართებოდა.
ჰოვარდს ეშინოდა ინდუსტრიალიზაციასთან კომბინირებული, ურბანიზა
ციისთვის დამახასიათებელი ენერგეტიკული ძალების და უარყოფდა მათ.
იგი საშუალებას არ აძლევდა ამ ძალებს, თავისი წვლილი შეეტანათ ჯურ
ღმულის ცხოვრების დაძლევის საქმეში.
დაგეგმარების ალტრუისტ ექსპერტთა ახალი არისტოკრატიის მმარ
თველობის ქვეშ, სტატიკური საზოგადოების რესტავრაცია, შესაძლოა
შორს იდგეს ჯურღმულების წმენდის, ჩანაცვლების და იზოლირების თა
ნამედროვე ამერიკული პრაქტიკისგან, მაგრამ გეგმარებითი პრაქტიკა,
რომელიც ამ ნახევრად ფეოდალური მისწრაფებებიდან ამოიზარდა, არც
არასდროს გადაფასებულა. პირიქით, იგი რეალურ, მეოცე საუკუნის ქა
ლაქებთან მიმართებით გამოიყენეს. და ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ,
როდესაც ამერიკული ქალაქების ჯურღმულები, დაგეგმარების ჩარევის
მიუხედავად, რეგენერაციას მაინც ახერხებს,  პროცესები ქალაქგეგმარე
ბის იდეალებისგან სრულიად საწინააღმდეგო მიმართულებით ვითარდე
ბა.
საკუთარი შინაგანი ლოგიკის შესანარჩუნებლად, კონვენციური და
გეგმარება განასხეულებს ფანტაზიას ადამიანების შესახებ „ჯურღმულებში“,
რომელთა შემოსავალი ჯურღმულის მკვიდრთა შემოსავალს არ შეესაბა
მება. ასეთ ადამიანებს ინერციის მსხვერპლებად ახასიათებენ, რომელ
თაც ხელის წაკვრა სჭირდებათ (იმ ადამიანთა კომენტარები, რომლებიც
საკუთარ თავზე არსებულ ამ წარმოდგენებს გაეცვნენ, უცენზუროა). ამავე
ფანტაზიის მიხედვით, წმენდას, მიუხედავად ამ ხალხის პროტესტისა, მათ
თვისვე მოაქვს სარგებელი, რადგან აიძულებს, მდგომარეობა გაიუმჯო
ბეს ონ. მდგომარეობის გაუმჯებესება კი, დახარისხებული მოსახლეობის
მათთვის შესაბამისი ესკადრონების პოვნას და მათთან შეერთებას ნიშ
ნავს.
ამგვარად, რეგენერაცია და მისი თანმხლები თვითდივერსიფიკა
ცია – ამერიკული მეტროპოლიური ეკონომიკების შინაგანი, სავარაუდოდ,
ყველაზე ძლიერი რეგენერაციული ძალა – კონვენციური გეგმარებისა და
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რეკონსტრუქციის სიბრძნეთა მკრთალ შუქზე, მხოლოდ სოციალურ უწეს
რიგობასა და ეკონომიკურ დომხალს წარმოადგენს და შესაბამისადვე
ეპყრობიან მას.
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16
თანმიმდევრული და კატაკლიზმური ფული
აქამდე, თითქმის ყოველთვის, ქალაქთა იმ შინაგანი მახასიათ
 ებლე
ბის შესახებ ვწერდი, რომლებიც მათ წარმატებას განაპირობებს. ანალო
გიას რომ მოვუხმოთ, ეს იგივეა, რაც, მაგალითად, სოფლის მეურნეობ აზე
მსჯელობისას კარგი მოსავლის მოყვანის პირობების (რომლებიც ნიად
 ა
გის თავისებურებებს, წყლის მექანიზმებს, თესლს ა და სათეს მოწყობილო
ბებს გულისხმობს) ისე განხილვა, რომ გვერდი ავუარ
 ოთ ამ ყველაფრის
შესაძენად საჭირო სახსრებზე საუბარს.
რომ გავაცნობიეროთ, რატომაა ასე მნიშვნ ელოვანი სოფლის მეურ
ნეობ ის აღჭურვილობის შესაძენად საჭირო ფინანსური სახსრები და მეთო
დები, ჯერ ის უნდა გავიგოთ, თავად ეს აღჭურვილობა რატომაა ესოდენ
მნიშვნ ელოვანი მოსავლის მისაღებად და გარკვეულწილად, მათ ბუნება
ში უნდა გავერკვეთ. სხვაგვარად შესაძლოა მოქნილი სარწყავი არხების
საკითხი უყურადღებოდ მიგვეტოვებინა და მთელი ენთუზიაზმით მივცე
მოდით კიდევ უფრო დახვეწილი შემოღობვის მოწყობას; ან წყლის დიდი
მნიშვნ ელობის გაცნობიერებით, მაგრამ მისი მიღების შესაძლებლობების
არცოდნით, შესაძლოა მთელი ფინანსები წვიმის მოსაყვანი რიტუალ
 ების
მოსაწყობად დაგვეხარჯა, ნაცვლ
 ად იმისა, რომ წყლის მილები შეგვეძინა.
ფულს ბევრი რამ შეუძლია, მაგრამ არა ყველაფერი. ფულით ქალა
ქების ნამდვ ილ წარმატებას ვერ შეიძ ენ, თუკი ამ წარმატებისთვის საჭირო
შინაგანი წინაპირობები არ არსებობს, და თუკი ფულის ხარჯვა მათ ვერ
უზრუნველყოფს. მეტიც, ფული მხოლოდ და მხოლოდ ზიან ის მომტანია, იქ
სადაც იგი ანადგურებს წარმატების წინაპირობებს. მეორ
 ე მხრივ, საჭირო
მოთხოვნების უზრუნველყოფის შემთხვევაში, ფულს შეუძლია ქალაქებში
შექმნ ას  და განავითაროს მათი წარმატებისთვის საჭირო წინაპირობები.
მეტიც, ეს ყველა შემთხვევაში ასე მოხდება.  
ამ მიზეზთა გამო ფული მნიშვნ ელოვანი ძალაა, როგორც ქალაქების
ხრწნისთვის, ასევე მათი რეგენერაციისთვის. მაგრამ არ უნდა გვეგონოს,
რომ მნიშვნ ელოვანია მხოლოდ ფულზე ხელმისაწვდ
 ომობა – მთავარია,
თუ როგორ და რისთვის მოიპ ოვება იგი.
დიდ ქალაქებში, საბინაო და საქმიან ი უძრავი ქონების სფეროში
განხორციელებულ ცვლილებათა უდიდესი ნაწილი ფულის სამი მთავარი
სახეობ ით ფინანსდება და ფორმირდება. რადგან ფული განსაკუთრებით
მძლავრი ინსტრუმენტია და მისი ქცევა განსაზღვრ
 ავს ქალაქების ქცევა
საც.
ფულის ამ სახეობ ათაგან პირველი და ყველაზე მნიშვნ ელოვანია
კრედიტი, რომელსაც ჩვეულებრივი არასახელმწ იფო საკრედიტო ორგა
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ნიზაციები გასცემს. იპოთეკური ქონების მოცულობის მიხედვით ამ ორგა
ნიზაციათ
 აგან ყველაზე მნიშვნელოვანია: შემნახველი და სასესხო ასო
ციაც
 იები, სადაზღვევო კომპანიები, კომერციული ბანკები და ორმხ რივი
დანაზოგების ბანკები. მათ გარდა არსებობს   მცირე იპოთეკური ორგა
ნიზაციებიც, თუმცა მათგან ზოგიერთი, მაგალითად, საპენსიო ფონდები,
სწრაფად იზრდ
 ება. ჯერჯერობით დიდ ქალაქებში, ისევე როგორც სუბურ
ბანულ არეალ
 ებში, მიმდინარე მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, რეაბ ი
ლიტაციის, შეცვლ
 ისა და გაფართოების ლომის წილი ამ სახის დაფინან
სებაზე მოდის.
მეორ
 ე სახის ფული სახელმწ იფოს მიერ გამოიყ ოფა ან საგადასახა
დო შემოსავლებიდან, ან სახელმწ იფოს მიერ ვალის აღების შესაძლებ
ლობის გამოყენებით. იმ საქალაქო მშენებლობათა გარდა, რომლებიც,
ტრადიციულად, სახელმწ იფო ფულით ხორციელდება (სკოლები, გზები
და ა.შ.), ზოგჯერ, ამგვარად საცხოვრებელი და ბიზნესობიექტების მშენებ
ლობაც ფინანსდება. ხანდახან პროექტი იმ ფაქტის გავლენით იქმნ ება,
რომ სახელმწ იფოს მისი ნაწილობრივ დაფინანსება, ან სხვა წყაროებიდან
მიღებული კრედიტის გარანტირება შეუძლია. მეორ
 ე სახის ფულის გამოყე
ნების ერთ-ერთი ფორმაა ფედერალური ან ქალაქის მთავრობისგან სუბ
სიდიების მიღება ტერიტორიების გაწმენდის მიზნით, რაც შემდგ
 ომ კერძო
რეკონსტრუქციას ა და განახლებას ფინანსურად შესაძლებელს ხდის; ეს
ფული ასევე ხმარდება ქვეყნის, შტატის ან ქალაქის ხელისუფლების მი
ერ განხორციელებულ ბინათმშ ენებლობას. ამას გარდა, ფედერალური
ხელისუფლება მზადაა უზრუნველყოს იმ იპოთეკური კრედიტის მთელი
90%-იც კი, რომელიც გაცემულია ტრადიციული, კერძო საკრედიტო ორ
განიზაციების მიერ, ზოგჯერ კი იმაზეც მიდის, რომ გამოისყიდოს გარანტი
რებული იპოთეკა სესხის გამცემისგან, თუკი ის ობიექტები, რომელთა ასა
შენებლადაც იქნა სესხი გამოტანილი, საბინაო საკითხების ფედერალური
ადმინისტრაციის მიერ დაწესებულ ქალაქთმშ ენებლობით სტანდარტებს
შეესაბამება.
მესამე სახის ფული ჩრდილოვანი საინვესტიციო სამყაროდან მო
დის, შეიძლება ითქვას, კრედიტისა და ნაღდი ფულის იატაკქვეშა სამყა
როდან. ამ ფულის წარმომავლობა და მოძრაობ ის გზები ბუნდოვანებითაა
მოცული. ამ ფულის გაცემისას საპროცენტო განაკვეთი 20%-დან იწყება,
და შეიძლება ისეთ ნიშნულს მიაღწიოს, რომლის ატანაც ბაზარს შეუძლია
– ზოგიერთ შემთხვევაში 80%-საც კი, ყველა საკომისიოს ჩათვლ
 ით. ასე
თი ფულით ბევრი რამ კეთდება, მათ შორის, ზოგჯერ კონსტრუქციული და
სასარგებლოც, მაგრამ ყველაზე გავრც
 ელებული შემთხვევაა, დიდი მოგე
ბების მიღებით, ჩვეულებრივი, ბანალური შენობების ექსპლ
 უატ
 ატორული
გადაქცევა ჯურღმ ულების შენობებად. ეს ფული იპოთეკური ბაზრისათვის
იგივეა, რაც დრაკონული პირობებით, მევახშისაგან, პირადი ფინანსების
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თვის, აღებული ფული.
სამივე სახის ფულს მრავალ მნიშვნ ელოვან ასპექტში განსხვავებუ
ლი ქცევა ახასიათ
 ებს. თითოეული მათგანი თავის როლს ასრულებს ქა
ლაქის უძრავი ქონების სახეცვლ
 ილებათა ფინანსირებაში.
ყველა განსხვავების კარგად გაცნობიერებით – განსაკუთრებით
კი, ერთი მხრივ, ჩრდილოვან ფულსა და მეორ
 ე მხრივ, სახელმწ იფო ან
კერძო კანონიერ ფულს შორის მორალური სხვაობ ისა, მაინც მსურს მივუ
თითო, რომ ერთ კონკრეტულ ასპექტში ფულის ეს სამივე სახეობ ა ერთ
ნაირ
 ია: მთლიან ობაში ეს ფული ქალაქებში იწვევს კატაკლიზმურ ცვლი
ლებებს. მხოლოდ მათი შედარებით უმნიშვნ ელო ნაწილი ხმარდება
თანმიმდევრულ ცვლილებებს.
კატაკლიზმური ფული  რომელიმე არეალ
 ისკენ კონცენტრირებული
სახით მიემართება, და მკვეთრ ცვლილებებს იწვევს. ამ გარემოების მეო
რე მხარე ისაა, რომ ასეთი ფული შედარებით მცირე რაოდ
 ენობით მიე
მართება იმ არეალ
 ებისკენ, რომლებიც კატაკლიზმებს არ ექვემდებარება.
ფიგურალურად რომ ვთქვათ, დიდი ქალაქების ქუჩებსა და რაიო
 ნ ებ
ზე გავლენის თვალსაზრისით, ფულის ეს სახეობ ები ისე კი არ იქცევიან,
როგორც სარწყავი სისტემები, რომელთაც სტაბილური, უწყვეტი განვი
თარებისთვის საჭირო ნაკადი მოაქვს; პირიქით – მათი ქცევა კლიმატის
გამანადგურებელ, ადამიანთა კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გამოვ
ლინებებს ჰგავს – მათ ზოგჯერ გვალვა მოაქვთ, ზოგჯერ კი, ნიად
 აგის ნა
ყოფიერი შრეების წამლეკავი ღვარცოფები.
ცხადია, ეს არ არის ქალაქების განვითარების კონსტრუქციული გზა.
მყარ ნიად
 აგზე დაფუძნებული ქალაქთმშ ენებლობა უწყვეტ და თანმიმდევ
რულ ცვლილებებს ახორციელებს, ქმნის რთულ დივერსიფიკაციას. მრა
ვალფეროვნების ზრდა უზრუნველყოფილია ურთიერთდამოკიდებული
ცვლილებებით, რომლებიც გამოყენებების სულ უფრო და უფრო ეფექტურ
კომბინაციებს ქმნის. არეალ
 ების რეგენერაცია, იმ არასაკმარისი, ძალზე
დუნე რიტმის მიუხედავად, რომლითაც იგი დღეს ხორციელდება, ნელი,
მაგრამ თანმიმდევრული ცვლილების პროცესია. ყველა ქალაქთმშ ენებ
ლობით პროექტს, დროთა განმავლობაში თავის შესანარჩუნებლად, თა
ვისუფლებისა და სამოქალაქო თვითმმ ართველობის უზრუნველსაყოფად
ესაჭიროება, რომ მის ტერიტორიას ადაპტირება, მოდერნიზება, ინტერე
სებისა და მოხერხებულობის ახალი წყაროების შექმნ ა შეეძლოს. ეს კი,
თავის მხრივ, მრავალ თანმიმდევრულ, მუდმივ, ერთმანეთთან მჭიდროდ
დაკავშირებულ ცვლილებას მოითხოვს.
ქალაქის ქუჩებისა და რაიო
 ნ ების კარგ და მდგრად სამუშაო კონ
დიციაშ ი მოყვანა (რაც, პირველ რიგში, მრავალფეროვნების კვლავწარ
მოების პირობათა შექმნ ას ნიშნავს) ისეთი სამუშაოა , რომლის დაწყებაც
არასოდეს შეიძლება ნაჩქარევად ჩაითვალოს. მეორ
 ე მხრივ კი, ასეთი
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საქმიან ობა დასრულებულად ვერასდრ
 ოს, ვერც ერთ ადგილას ვერ გა
მოცხადდება.
ფულის სახეობ ა, რომელიც, არსებულის კაპიტალიზაციას, მის განვი
თარებას და უზრუნველყოფას ემსახურება, თანმიმდევრული ფულია, მაგ
რამ ეს შეუცვლ
 ელი ინსტრუმენტი ჩვენ არ გაგვაჩნია.
სიტუაც
 ია, რომელშიც აღმოვჩნ დ
 ით, არ შეიძლება მივიჩნიოთ გარ
დაუვლად. პირიქით, მის შესაქმნ ელად კეთილი ზრახვებით განმს ჭვალუ
ლი მრავალი ადამიან ის დიდი ძალისხმევა იყო საჭირო (რასაც სხვათა
უმოქმედობის არცთ
 უ მცირე დოზა უნდა დავამატოთ). „გარდაუვალი“,–
როგორც ჰოლმს ი1 ამბობდა, –„მხოლოდ წარმოუდგენელი ძალისხმევის
ფასად ჩნდება“. ეს სიმართლეა ქალაქებში კატაკლიზმური ფულის ქცე
ვასთან დაკავშირებითაც და ამის ერთ-ერთი აშკარა საბუთია ის, რომ ქა
ლაქების რადიკალურ რეკონსტრუქციებში ფულის ჩადების მოწოდებათა
ტექსტები და ბროშურები ერთად რომ მოგვეგროვებინა, ამ წიგნზ ე 50-ჯერ
დიდი მოცულობის ტომეულებს მივიღებდით. მთელი ამ პროპაგანდისა და
მის უკან მდგომ საკანონმდ
 ებლო თუ მონაცემთა შესაგროვებელი გარჯის
მიუხედავად, ქალაქებში ინვესტირების ეს ფორმა იმდენად მოუხერხებე
ლია, რომ ხშირად ფულის გამოყენების წახალისების მაგიერ, მის პარა
ლიზებას ახდენს. სულ უფრო და უფრო მძლავრი სტიმულების გამოგონე
ბაა საჭირო, რათა ამ სახის კატაკლიზმებში ინვესტირებას მორიგი ბიძგი
მიეცეს. როგორც 1960 წელს ქალაქების რეკონსტრუქციის ადმი მიძღვნ ილ
კონფერენციაზ ე შეერთებული შტატების სავაჭრო პალატის ხელმძ ღვა
ნელმა, არტურ ჰ. მოტლიმ განაცხადა,– „ზოგიერთმა ქალაქმა ფედერა
ლური ფონდების მეშვეობ ით იმდენი მიწა შეიძ ინა, რომელზეც არანაირ
 ი
რეკონსტრუქცია არ განუხორციელებია, რომ ბინათმშ ენებლობის დაფი
ნანსების ფედერალური სააგ
 ენტო სარეველა ბალახის უდიდეს მომყვ ანად
იქცა“.
მოტლის პირქუში რეალ
 იზმი დისონანსად გაისმა კონფერენცი
ის საერთო განწყობაში, სადაც ძირითადად ბანალური ფრაზები ისმოდა
„გამოწვევების მიღების“ აუცილებლობასა და „ჯანმრთელ და ლამაზ ქა
ლაქებში ბიზნესმენთა როლის“ შესახებ, ასევე, ისეთი ბრძნული გამონათ
ქვამები, როგორიცაა: „ამ სფეროში სამომავლო ინვესტირების გასაღები
– მოგების ფაქტორია“.
იპოთეკური კრედიტების გაცემისა და მშენებლობაში ფულის დაბან
დების უკან, რასაკვირველია, მოგების სურვილი დგას – უმრავლეს შემ
თხვევაში, ლეგიტიმური მოგების ლეგიტიმური სურვილი. მაგრამ, გარდა
ამისა, ფულის ასეთ გამოყენებას ზურგს უმაგრებს უფრო ზოგადი იდეები
ქალაქის შესახებ, რომლებიც დიდწილად განაპირობებს იმას, თუ როგორ
1   ოლივერ უენდელ ჰოლმს უმცროსი (1841-1935), ამერიკელი იურისტი, 1902-1932 წლებში
აშშ-ის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე (რედ. შენ.).
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განკარგავენ ადამიან ები ფულს ქალაქებში. პარკების დამპრ
 ოექტებელთა
და ზონირებაზე პასუხისმგ
 ებელთა მსგავსად, იპოთეკურ კრედიტორებს
საერთოდ არ უწევთ იდეოლ
 ოგიურ და საკანონმდ
 ებლო ვაკუუმში მოქმე
დება.
დასაწყისისთვის, ფულის დეფიციტით გამოწვეული ფინანსური
გვალვების არსებობისა და გავლენის შესახებ მსურს ვისაუბრო, ვინაიდ
 ან
იპოთეკური კრედიტების დეფიციტი ქალაქების, სხვა არაფრით განპირო
ბებული დაცემის მიზეზად იქცა.
„თუ გადასახადების აკრეფის ძალაუფლება, ნგრევის ძალაუფლებას
ნიშნავს, მაშინ საკრედიტო ძალაუფლება არა მხოლოდ ნგრევის, არამედ
– შემოქმედებისა და წარმართვის საშუალ
 ებას იძლევა,“ – ამბობს ჰარვარ
დის იურიდიული სკოლის პროფესორი ჩარლზ მ. ჰაარ
 ი ანალიზში, რომე
ლიც ბინათმშ ენებლობის სახელმწ იფო სტიმულირებას შეეხება.
ნგრევის შესაძლებლობა, რომელსაც კრედიტების გაცემისა და მათი მარ
თვის ძალაუფლება იძლევა, ნეგატიური ხასიათ
 ისაა: ესაა კრედიტის გა
ცემაზე უარის თქმის ძალაუფლება. ქალაქის უბნებისთვის ასეთი უარის
თქმის შედეგები რომ შევაფასოთ, დასაწყისისთვის ორი სასწაულის მაგა
ლითი განვიხილოთ. ეს საშუალ
 ებას მოგვც
 ემს გავიგოთ, რომ დაცემის გა
მომწვევი ამ ძალის დაძლევა, მხოლოდ სასწაულით შეიძლება.
სასწაულებრივი ხსნის პირველი მაგალითი ბოსტონის რაიო
 ნ ი ნორსენდია.
დიდი დეპრესიის ა და ომის შემდეგ, როდესაც თითქმის არანაირ
 ი
მშენებლობა არ მიმდინარეობდა, ტრადიციულმა საკრედიტო დაწესებუ
ლებებმა ნორს-ენდი იპოთეკური სესხების „შავ სიაშ ი“ შეიტ
 ანეს. ეს ნიშნავ
და, რომ რაიო
 ნ ი ამერიკული საკრედიტო სისტემის მიერ ისევე უიმედოდ
იყო მოკვეთილი  მშენებლობების, გაფართოების და რემონტისათვის კრე
დიტების აღების საშუალ
 ებისგან, როგორც მაგალითად, ტასმანია.
დეპრესიის პერიოდ
 იდან დაწყებული, შავი სიების პერიოდ
 ის ჩათ
ვლით, 30 წლის განმავლობაში, ამ რაიო
 ნში გაცემული ყველაზე დიდი
საკრედიტო თანხა 3000 დოლარს შეადგენდა და მსგავსი შემთხვევები იშ
ვიათ
 ი იყო. ვფიქრობ, ყველაზე მდიდარი სუბურბანული დასახლებაც კი,
ამ პირობებში დიდხანს ვერ გაძლებდა. შენობათა ფიზიკური განახლება
მხოლოდ სასწაულის ფასად შეიძლებოდა განხორციელებულიყო.
ნორს-ენდშ ი გარემოებათა განსაკუთრებული დამთხვევის წყალო
ბით, ასეთი სასწაული მოხდა. იმ ადამიანთა შორის, ვინც აქ სახლობდა,
ან ბიზნესი ჰქონდა, ასევე მათ ნათესავთა წრეებში, სამშენებლო საქმის
მრავალი მცოდნე აღმოჩნდ
 ა: კალატოზები, ელექტრიკოსები, დურგლე
ბი, ბრიგადირები. ზოგიერთ შემთხვევაში ისინი თავად ჰკიდებდნ ენ ხელს
რაიო
 ნ ის შენობათა განახლება-რეკონსტრუქციას, ზოგჯერ კი, სამუშაოთ
 ა
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ბარტერს აწყობდნ ენ. დანახარჯები, ძირითადად, მასალის ღირებულე
ბაზე დაიყვანებოდა, ამ ფულის გადახდა კი დანაზოგების გამოყენებით,
სწრაფად იყო შესაძლებელი. ბიზნესმენსა თუ სახლის მეპატრონეს წინას
წარ უნდა გაეღო ფული, რათა იმგვარი გაუმჯობესება განეხორციელები
ნა, რომელიც მომავალში დანახარჯების ამოღებას უზრუნველყოფდა.
მოკლედ რომ ვთქვათ, ნორს-ენდი ბარტერისა და დაგროვების იმ პრი
მიტიულ მეთოდებს დაუბრუნდა, რომელიც საბანკო სისტემის გაჩენამდე
მოქმედებდა. ეს აუცილებელი პირობა იყო რეგენერაციისთვის და თვით
ადგილობრივი თემის გადარჩენისთვის.
თუმცა, ეს მეთოდები საკმარისი არაა იმ ახალი მშენებლობების და
საფინასებლად, რომლებიც ნორს-ენდშ ი, ისევე, როგორც ქალაქების სხვა
ტერიტორიებზე, მუდმივადაა საჭირო.
ახლანდელ პირობებში ნორს-ენდშ ი მშენებლობა მხოლოდ იმ შემ
თხვევაშია შესაძლებელი, თუკი რაიო
 ნ ი ტოტალური რეკონსტრუქციის კა
ტაკლიზმს დაექვემდებარება – კატაკლიზმს, რომელიც ბოლოს მოუღებს
მის კომპლ
 ექსურობას, მიმოფანტავს მის მოსახლეობ ას და გაან ადგურებს
ბიზნესებს2. ამას გარდა, ასეთი რეკონსტრუქცია გაცილებით ძვირი დაჯდე
ბა, ვიდრე მოძველებულის გაუმჯობესებისა და შეცვლ
 ის თანაბარი, უწყვე
ტი პროცესის დაფინანსება. ჩიკაგოს რაიო
 ნ ი ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ი გადარჩა
და კეთილმოეწყო მას შემდეგ, რაც მას, თითქოსდა, სასიკვდ
 ილო განაჩე
ნი გამოუტანეს; ამის გაკეთება რაიო
 ნმა იმით შეძლო, რომ წინააღმდ
 ეგო
ბის ძალას სხვა წყაროებიდან იკრეფდა. რამდენადაც ვიცი, ბექ-ოფ-ზ ე-ი
არდს ი ერთადერთი საქალაქო რაიო
 ნ ია, რომელიც საკრედიტო შავი სიის
პრობლემას წააწყდა და იგი პირდაპირი გზით გადაჭრა. რომ გავიგოთ,
როგორ მოახ ერხა მან ეს, ცოტა რამ უნდა ვიცოდეთ რაიო
 ნის ისტორიის
შესახებ.
ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ი განთქმული ჯურღმ ული იყო. როდესაც ეპტონ
სინკლერმა, დიდმა პამფლეტისტმა და „სიბინძურესთან მებრძ ოლმა“ ჟურ
ნალისტმა მოის ურვა ქალაქური ცხოვრების წყლულები და საშინელებანი
აესახა რომანში „ჯუნგლები“, მოქმედების ადგილად სწორედ ეს რაიო
 ნ ი
და მისი მიმდებარე საქონლის მოსარეკი ბაზა შეარჩია. 1930-იან წლებში,
უბნის გარეთ სამუშაოს მაძიებელი, ადგილობრივი მოსახლეობ ა ყალბ მი
სამართებს იძლეოდ
 ა, რომ ამგვარად, აქაურობის მობინადრეებისადმი
ჩვეული დისკრიმინაციის ათვის აერიდებინათ თავი. ჯერ კიდევ 1953 წელს
რაიო
 ნ ი ძველი, გაპარტახებული შენობების გროვას წარმოადგენდა, ისე
თი ტერიტორიის კლასიკურ მაგალითს, რომელიც საყოველთაოდ მიიჩნე
2   ამ კატაკლიზმის პირველი სტადია უკვე იგეგმება: შემუშავებულია ისტორიული შენობების
შემოგარენის გაწმენდის მასშტ
 აბური გეგმა. ბოსტონს, ყოველ შემთხვევაში, მისი ტრადიცი
ების ერთგულ ადამიან ებს, რცხვენიათ, რომ დღეს ტურისტები და სკოლის მოსწავლეები,
ამერიკული თავისუფლების ისტორიის თვალსაზრისით, შეიძლება უმნიშვნ ელო ნორს-ენდმ ა
მიიზ იდოს (ავტ. შენ.).
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ვა ხოლმე ბულდოზერით გადავლის ღირსად.
1930-იან წლებში რაიო
 ნ ის მოსახლე ოჯახების მამაკაცები, ძირითა
დად, ხორცის გადამამუშავებელ ფაბრიკებში მუშაობდნ ენ, და ამ ათწლე
ულში აქტიურად ჩაერთვნ ენ სამუშაო ადგილებზე პროფესიულ გაერთი
ანებათა ჩამოყალიბებაში. ბრძოლის ახალ სტრატეგიაზ ე დაყრდ
 ნ ობით
და მისი მეშვეობ ით ნაციონ ალურ ნიად
 აგზე წარმოქმნ ილი შიდა წინააღმ
დეგობების დაძლევით, რომელიც მანამდე ნაწილებად ხლეჩდა რაიო
 ნს,
რამდენიმე ძალიან უნარიანმა ადამიანმა გადაწყვიტა შეექმნ ა ადგილობ
რივი ორგანიზაცია – ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ის საბჭო3. საბჭოს ლოზუნგი ამაყად
ჟღერს: „ჩვენ, ხალხი, თავად განვაგებთ ჩვენს ბედს“. საბჭომ მნიშვნ ელო
ვანწილად ისე დაიწყო მოქმედება, როგორც მთავრობა მოქმედებს. იგი
უფრო ინკლუზიური და ფორმალურია ორგანიზაციული თვალსაზრისით,
ვიდრე ჩვეულებრივი სამოქალაქო ასოციაც
 იები და მათზე გაცილებით
მეტი ძალაუფლება აქვს, როგორც საჯარო სერვისების განსახორციე
ლებლად, ასევე   ქალაქის მუნიციპალიტეტისათვის საკუთარი ნების თავს
მოსახვევად. პოლიტიკას განსაზღვრ
 ავს ერთგვარი საკანონმდ
 ებლო ორ
განო, რომელიც უფრო მცირე ზომის ორგანიზაციებიდან და ქუჩების სა
მეზობლოებიდან არჩეული ორასი წარმომადგენლისაგან შედგება. რაი
ონის ძალას, რომელიც საშუალ
 ებას აძლევს მას ქალაქის ხელისუფლებას
აუცილებელი მუნიციპალური მომსახურება გამოსძალოს, მიაღწიოს მისთ
ვის სასურველი წესების და წესებიდან გამონაკლისების შემოღებას, მთელ
ჩიკაგოში საკმაოდ მოწიწებით ეპყრობიან. ერთი სიტყვით, ბექ-ოფ-ზ ე-იარ
დსი ის პოლიტიკური ერთეული არაა, რომელსაც ხელის აქნევით შეიძლე
ბა ელაპარაკო, და ეს ფაქტი, მნიშვნ ელოვან როლს ასრულებს ამ  ისტო
რიაშ ი.
საბჭოს შექმნ იდან, 1950-იანი წლების დასაწყისამდე პერიოდში, რაი
ონის მოსახლეობ ამ თავის შვილებთან ერთად, ბევრი სხვა თვალსაზრისი
თაც წაიწ ია წინ. მრავალმა ახალგაზრდ
 ამ მიიღ
 ო პროფესიული თუ უმაღ
ლესი განათლება და შესაბამისი სამსახურები. ამ ეტაპზე „გარდაუვალი“
შემდეგი ნაბიჯი უნდა გამხდარიყო მოსახლეობ ის მასობრივი გადინება და
შემოსავლების მიხედვით დახარისხება სუბურბანულ რაიო
 ნ ებში; შემდეგ
კი – დაცარიელებულ უბანში მცირე არჩევანის მქონე ღარიბი მოსახლეო
ბის შემოდინება. ამ ყველაფრის შედეგი კი, მუდმივი ჯურღმ ული იქნებოდა.
მაგრამ, როგორც ჩვეულებრივ გაჯანსაღებულ არეალ
 ებში ხდება,
ამ რაიო
 ნ ის მოსახლეობ ამ დარჩენა გადაწყვიტა (სწორედ ამიტომ მოა
ხერხეს, თავისსავე საცხოვრებელ ადგილებში,   უბნის გაჯანსაღებისა და
ბინების გადავსების შემცირების თანმიმდევრული პროცესის დაწყება).
3   საბჭოს ხელმძ ღვანელობდნ ენ ეპისკოპოსი ბერნარდ ჯ. შილი, სოციოლ
 ოგი და კრიმინა
ლისტი სოლ დ. ალინსკი და ჯოზეფ ბ. მიგანი, რომელიც მაშინ ადგილობრივი პარკის დი
რექტორი იყო. ალინსკიმ აღწერა მსგავსი ორგანიზაციების შექმნ ის თეორ
 ია და მეთოდები
წიგნშ ი „მაღვიძარა რადიკალებისთვის“ (Reveille for Radicals) (ავტ. შენ.).
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ადგილობრივ ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით, ეკლესიებს, სურდა მათი
ადგილზე დარჩენა.
თუმცა, ამასთანავე, ათასობით ადგილობრივ მოსახლეს ასევე სურ
და საკუთარი ბინების იმაზე მეტად კეთილმოწყობა, ვიდრე უკვე განხორ
ციელებული მოკრძ ალებული განახლება, ავეჯით გაწყობა და გაფართო
ება იყო. ისინი უკვე აღარ იყვნ ენ ჯურღმ ულების მობინადრენი და აღარც  
ძველებურად ცხოვრება უნდოდათ.
ეს ორი, დარჩენისა და განახლების სურვილი, შეუთავსებელი იყო,
ვინაიდ
 ან არავის შეეძლო განახლებისთვის საჭირო სესხის მიღება. ნორს-ენდის მსგავსად, ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ი იპოთეკური კრედიტების   შავ სიაშ ი
იყო შეტანილი.
მაგრამ, ამ შემთხვევაში არსებობდა ორგანიზაცია, რომელსაც შეეძ
ლო პრობლემას შეჭიდებოდა. ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ის საბჭოს მიერ ჩატარე
ბულმა კვლევამ აჩვენა, რომ რაიო
 ნ ის მოსახლეობ ას, ბიზნესებს და ორგა
ნიზაციებს, ჩიკაგოს დაახლოებით 30 შემნახველ და სასესხო-შემნახველ
ბანკში ჰქონდათ დეპოზიტები. გადაწყდა, რომ ეს ფირმები, ორგანიზაციე
ბი და კერძო პირები შეთანხმებულად გამოითხოვდნ ენ თავიანთ თანხებს,
თუკი საკრედიტო ორგანიზაციები რაიო
 ნთან დაკავშირებით თავის პოლი
ტიკას არ შეცვლ
 იდნენ.
1953 წლის 2 ივლისს, ბანკებისა და სასესხო-შემნახველი ასოციაც
 იე
ბის წარმომადგენლები საბჭოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე მიიწვიეს.
საბჭომ კეთილგანწყობილი ტონით წამოჭრა იპოთეკური კრედიტების სა
კითხი. მისმა წევრებმა ზრდილობიან ად გააცნეს ბანკირებს ინფორმაცია
რაიო
 ნ ის მეან აბრეთა რაოდ
 ენობის შესახებ; მათი დეპოზიტების საერთო
მოცულობის შესახებ; არსებული პრობლემების გამო რაიო
 ნ ის მცხოვრებ
თა სერიოზ ული წუხილის შესახებ; მოსაზრება საზოგადოებაში ურთიერთ
გაგების მაღალი ფასის შესახებ...
ჯერ კიდევ შეხვედრის დასრულებამდე, რამდენიმე საკრედიტო
ორგანიზაციამ დახმარების, ესე იგი, კრედიტების მოთხოვნების გულის
ხმიერი განხილვისათვის მზადყოფნა გამოთქვა. იმავე დღეს საბჭომ და
იწყო მოლაპარაკებები 49 ახალი საცხოვრებლისთვის მიწის ნაკვეთის
გამოსანახად. მალე ცხოვრებისათვის სრულიად შეუფერებელი ბინების
მთელმა რიგმა 90000-იანი კრედიტის წყალობით ახალი წყალგაყვანილო
ბა, კანალიზაცია და სხვა სიკეთეები მიიღ
 ო. სამი წლის განმავლობაში,
მფლობელებმა შეაკ ეთეს დაახლოებით 5000 სახლი, ხოლო შემდგ
 ომმა
კეთილმოწყობამ ისეთი გაქანება შეიძ ინა, რომ სათვალავის წარმოება შე
უძლებელი შეიქნა. 1959 წელს რამდენიმე პატარა საერთო საცხოვრებლის
მშენებლობა დაიწყო. საბჭოს წევრები და მოსახლეობ ა მადლიერებით
მოიხსენიებენ ბანკებს, რომელთაც ინტერესი და თანამშრ
 ომლობისათვის
მზადყოფნა გამოხატეს. ბანკირები, თავის მხრივ, აღფრთ
 ოვანებით საუბ
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რობენ რაიო
 ნ ის, როგორც საინვესტიციო თვალსაზრისით იმედისმომცემი
ადგილის შესახებ. არავინ გაუძევებიათ ან გადაუსახლებიათ, არც ერთი
ბიზნესი არ დაზარალებულა. ერთი სიტყვით, გაჯანსაღება გაგრძ ელდა,
თუმცა, მალე პროცესმა იმ სტადიას მიაღწია, ადრე თუ გვიან ეს ეტაპი
ყველგან დგება, როდესაც კრედიტებზე მოთხოვნილება საბედისწერო აღ
მოჩნდ
 ა.
ქალაქის უბნების შავ სიაშ ი შეტანას უპიროვნო (იმპერსონალური)
ხასიათ
 ი აქვს. იგი მიმართულია არა პერსონალურად მოსახლეთა ან ბიზ
ნესმენთა, არამედ – ტერიტორიის წინააა ღმდ
 ეგ. მაგალითად, ერთ ჩემს
ნაცნობ კომერსანტს, შავ სიაშ ი შეტანილი ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ჰარ
ლემიდან, უარი უთხრეს ამ რაიო
 ნში 15000 დოლარიან კრედიტზე მისი
წარმატებული ბიზნესის გაფართოებისა და მოდერნიზაციის ათვის მაშინ,
როდესაც მანვე ადვილად შეძლო 30000-იანი კრედიტის აღება ლონგ-აილ
 ენდზ ე სახლის ასაშენებლად. შესაბამისად, ბოსტონში ნორს-ენდის
მაცხოვრებლებს, მხოლოდ იმიტომ, რომ კალატოზებად, ბუღალტრებად
ან ხარატებად მუშაობ ენ, ადვილად შეუძლიათ სუბურბანულ რაიო
 ნში მშე
ნებლობისათვის ისეთი მოცულობის სესხის აღება, რომლის გადახდა,
არსებული განაკვეთების პირობებში, 30 წლის განმავლობაში მოუწევთ,
მაგრამ არც მათ, არც მათ მეზობლებს ან მათ ბინათმფ
 ლობელებს არ შე
უძლიათ კრედიტის აღება, თუკი ამ ფულის ნორს-ენდშ ი გამოყენებას გა
დაწყვეტენ.
ეს აღმაშფოთებელი და დესტრუქციულია, მაგრამ სანამ ავღელდე
ბოდეთ, სასარგებლო იქნებოდა შევყოვნებულიყავით და მხედველობაში
მიგვეღო ის გარემოება, რომ ბანკები და სხვა ტრადიციული კრედიტორე
ბი, რომელთაც ქალაქის უბნები შავ სიებში შეაქვთ, უბრალოდ სერიოზ უ
ლად ეკიდებიან ზოგადი ქალაქგეგმარების გაკვეთილებს. ბანკირები ასე
მავნებლობის ჟინით როდი იქცევიან. საკრედიტო შავ სიებში შეტანილი
ტერიტორიების რუკები, როგორც კონცეპტუალ
 ურად, ასევე შედეგების
თვალსაზრისით, იდენტურია წმენდისათვის განწირული ჯურღმ ულების
ტერიტორიების მუნიციპალური რუკებისა. ასეთი მუნიციპალური რუკები
კი, კანონიერი მიზნებისთვის განკუთვნ ილ კანონიერ ინსტრუმენტებად ით
ვლება. ამ მიზანთა შორისაა კრედიტორთა გაფრთ
 ხილება იმის შესახებ,
რომ ასეთ ადგილას ფულის დაბანდება არ ივარგებს.
ზოგჯერ დამგეგმარებლები უსწრებენ წინ ბანკირებს, ზოგჯერ – პირი
ქით ხდება; ამასთან, ერთმაც და მეორ
 ემაც იცის, რასაც აკეთებს, ვინაიდ
 ან
სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარის იდეიდ
 ან ბევრი რამ შეითვისეს. ამ ორი ინ
სტრუმენტის – შავი სიების რუკებისა და ჯურღმ ულების წმენდის რუკების
გამოყენება, დაახლოებით ერთდრ
 ოულად, 1940-იანი წლების შუა ხანებში
დაიწყო. ბანკირებს რაც შეეხება, მათ დაიწყეს იმ რაიო
 ნ ების რუკებიდან,
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სადაც დიდი დეპრესიის დროს უძრავი ქონება ხშირად გადადიოდ
 ა სესხის
გამცემის ხელში, რაც შემდგ
 ომ ახალი ინვესტორებისათვის რისკის ფაქ
ტორად ითვლ
 ებოდა. ეს კრიტერიუმი, სხვათა შორის, ნელ-ნ ელა წარსულს
ჩაბარდა (იგი დამაბნეველი იყო. ნიუ-იორკის სადგურ გრანდ- ს ენტრალის
მიმდებარე საოფისე ზონა ამ ნიშნის მიხედვით ქვეყანაში ერთ-ერთი ყვე
ლაზე ნაკლებსაიმ ედო იყო; უნდა დაგვესკვნ ა კი აქედან, რომ ეს ადგილი
მომავალშიც სარისკო იქნებოდა კაპიტალის დაბანდებისთვის?) ახალი
კრიტერიუმია კრედიტორთა მოსაზრება, რომ რომელიღაც ადგილი ან უკ
ვე ჯურღმულს წარმოადგენს, ან – განწირულია ასეთად გადაქცევისთვის.
ასეთი ტერიტორიის მომავალი, თუკი მასზე საერთოდ ფიქრობენ, ორთო
დოქსული ქალაქგეგმარების რეცეპტთა კატეგორიებში განიხილება: სა
ბოლოოდ – ტერიტორიის გაწმენდა, მანამდე კი – გარდაუვალი ლპობა.
ამგვარად, კრედიტის, როგორც დამანგრეველი ძალის გამოყენები
სას, ბანკირები იმ წანაპირობიდან გამოდიან, რომ მათი ასეთი პოლიტი
კა გარდაუვალობას ასახავს და შესაბამისად, უბრალოდ წინდახედულია.
ისინი მომავალს წინასწარმეტყველებენ.
როგორც წესი, მათი წინასწარმეტყველებები სრულდება. განვიხი
ლოთ, მაგალითად, ნიუ-ინგლენდ- ს ითის (ამჯერად არა ბოსტონი) გეგმი
ური რეკონსტრუქციის მასშტ
 აბური და ფართოდ რეკლამირებული პროგ
რამა. პროექტს საფუძვლ
 ად ედო რუკა, რომელიც ისეთ დეგრადირებულ
უბნებს ასახავდა, რომელთა სრული გაწმენდა, უბრალოდ, აუცილებელი
ჩანდა. რუკის მომზადებისას ქალაქმგ
 ეგმარებლებმა აღმოაჩ ინეს, რომ
იგი სრულად ემთხვეოდ
 ა მრავალი წლით ადრე, ბანკირთა მიერ შედგე
ნილ,  კრედიტისათვის დახურული ზონების რუკებს. ბანკირები წინასწარ
მეტყველებდნ ენ, რომ ამ ადგილებში ჯურღმ ულები წარმოიშ ობოდა, და
მათი პროგნოზები გამართლდ
 ა. ახალ და ძველ რუკებს შორის მხოლოდ
ერთი მცირე სხვაობ ა იყო: ქალაქმგ
 ეგმარებელთა რუკა ერთ-ერთ უბანზე
არა სრულ, არამედ – შერჩევით გაწმენდას ვარაუდობდა. შავ სიაშ ი შეტა
ნილი ტერიტორიის მხოლოდ ეს მონაკვეთი (მისი საქმიან ი რაიო
 ნ ის ზო
გიერთი ფრაგმენტის ჩათვლ
 ით) მიიჩნიეს ნაწილობრივი კონსერვაციის
თვის შესაფერისად და მხოლოდ აქ, როგორც აღმოჩნდ
 ა, იყო კრედიტის
წყარო: მცირე დამოუკიდებელი ოჯახური ბანკი, ძველი დროების ნაშთი,
რომელიც ძალზე უცნაურად იქცეოდ
 ა, აბანდებდა რა ფულს შავ სიაშ ი შე
ტანილ ტერიტორიაზ ე, იგი აფინანსებდა ბიზნესის ყველა გაფართოებას
და განახლებას, სარემონტო სამუშაოე ბს, რომლებიც კი აქ ხორციელ
დებოდა. მაგალითად, მან კრედიტი გასცა შესანიშნავი ადგილობირივი
დაწესებულებისათვის, რესტორნისთვის, რომელსაც მთელი ქალაქიდან
სტუმრობენ. ამ კრედიტით შეიძ ინეს კარგი აღჭურვილობა, განახლდ
 ნ ენ
და სათანადოდ გაფართოვდნ ენ.
საკრედიტო შავი სიების რუკები, ისევე, როგორც მომავალი წმენდის
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რუკები, ზუსტ წინასწარმეტყველებას შეიც
 ავს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის
თვითაღსრულებადია. ნორს-ენდისა და ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ის შემთხვევაში,
შავი სიების რუკები მცდარი წინასწარმეტყველებანი აღმოჩნდ
 ა, მაგრამ
ვერავინ ვერასდრ
 ოს შეიტყობდა იმას, რომ ისინი არასწორად აფასებენ
ტერიტორიის პოტენციალს, რომ არა ამ რაიო
 ნ ის მაცხოვრებლების სასწა
ულებრივი უნარი, თავიდან აეცილებინათ მათთვის გამოტანილი განაჩე
ნი.
გამოტანილ სასიკვდ
 ილო განაჩენს, არცთ
 უ იშვიათ
 ად, სხვა სიცოცხ
ლისუნარიან ი რაიო
 ნ ებიც ეწინააღმდ
 ეგება. რაიო
 ნ ი, სადაც მე ვცხოვ
რობ, თორმეტი წლის განმავლობაში ეწეოდ
 ა ასეთ წინააღმდ
 ეგობას (ამ
შემთხვევაში მოწინავენი ქალაქთმშ ენებლები იყვნ ენ თავიანთი წმენდის
რუკებით, ხოლო ბანკირები მათ მოსდევდნ ენ). აღმოსავლეთ ჰარლემის
რამდენიმე ქუჩა ოჯახებსა და ნათესავებს შორის სესხით ურთიერთდახმა
რების გზით, შავი სიის პირობებში, 1942 წლიდან იბრძ ოდა გადარჩენისთ
ვის.4  
შეუძლებელია „შავი სიების“ გამო განადგურებული რაიო
 ნ ების
დათვლ
 ა. ამ სიებმა ბოლო მოუღო ნიუ-იორკში ქვემო ისთ-ს აიდს, რო
მელსაც წარმოუდგენელი პოტენციალ
 ი გააჩნდ
 ა, არანაკლები, ვიდრე
გრინვიჩ-ვ ილიჯს. სოსაეთი-ჰილი ფილადელფიაშ ი, რომლის რეკონს
ტრუქციაზ ეც ახლა უამრავი ფულის დახარჯვას აპირებენ, რათა ოფიცია
ლურად „დააბრუნონ საშუალ
 ო კლასი“, თავის დროზე სწორედ საშუალ
 ო
კლასის მრავალმა ოჯახმა აირჩია საცხოვრებლად  და იძულებული გახდა
უარი ეთქვა ამ არჩევანზე მოგვიან ებით, როდესაც აღმოჩნდ
 ა, რომ შეუძ
ლებელი იყო კრედიტის მიღება ამ რაიო
 ნში სახლის შესაძენად ან გასარე
მონტებლად.
თუკი რაიონს არ გააჩნია განსაკუთრებული სიცოცხლისუნარიან ობა,
შერწყმული წინააღმდ
 ეგობის რაიმ ე განსაკუთრებულ უნართან, საკრედი
ტო ორგანიზაციებისგან სესხის მიღების შეუძლებლობით გამოწვეული ფი
ნანსური გვალვები, გარდაუვლად მიუძღვება მას დაცემისაკენ.
ყველაზე უარესია, როდესაც რაიო
 ნ ი მისთვის შინაგანად მახასია
თებელი რაიმ ე ნაკლის გამო უკვე სტაგნაციის მდგომარეობაში იმყოფე
ბა. ასეთი ტერიტორიები, ასე თუ ისე კარგავს რა ძველ მაცხოვრებლებს,
ხშირად განიცდის განსაკუთრებული სახის საინვესტიციო კატაკლიზმს. მას
შემდეგ, რაც ისინი ჩვეულებრივი საკრედიტო ორგანიზაციების შავ სიაშ ი
4   1960 წელს, ერთ-ერთი ასეთი ქუჩის მაცხოვრებლებმა, აღმოსავლეთ ჰარლემისთვის, ბო
ლო 18 წლის განმავლობაში პირველად გაცემული ტრადიციული იპოთეკური კრედიტი მიი
ღეს. ეს შესაძლებელი გახდა ქალაქის საბჭოს წევრის და დემოკრატიული პარტიის საოლქო
კომიტეტის წარმომადგენლის, ჯონ ჯ. მერლის ძალისხმევით. ბ-ნმა მერლიმ დასაწყისისთ
ვის თავად, ავანსად გასცა სესხი საჭირო მასალების შესაძენად, და შრომითი ბარტერისა და
შრომითი ურთიერთდახმარების ორგანიზება შეძლო ნორს-ენდის გამოცდილების მიხედ
ვით. სამუშაოთ
 ა დასრულების შემდეგ. მან მოახ ერხა შენობის მფლობელთათვის ბანკები
დან ფულის მოპოვება, რომლითაც მასალისთვის გაცემული ფულიც დაიბრუნა. (ავტ. შენ.)
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მოხვდ
 ებიან, გაჩენილ ვაკუუმს ჩრდილოვანი სამყაროს საინვესტიციო ფუ
ლი ავსებს. ამ ფულით ისეთი შენობების შეძენა ხდება, რომელთაც სხვა
კლიენტი არ ჰყავს, არც მოლოდინი არსებობს, რომ გამოუჩნდ
 ება, და რო
მელთანაც მფლობელებს რაიმ ე განსაკუთრებული მიჯაჭვულობა არ აკავ
შირებთ. შემდეგი ეტაპია ნაგებობათა სწრაფი გადაქცევა ჯურღმ ულებად,
სადაც სასტიკი ექსპლ
 ოატ
 აცია სუფევს. ჩრდილოვანი სამყაროს კატაკ
ლიზმური ფული ავსებს ვაკუუმს, რომელსაც ტრადიციული (Conventional)
ფული თავს არიდებს.
ასე წარიმართება მოვლენები დიდი ქალაქების უმრავლესობაში, და
როგორც ჩანს, ეს ბუნებრივად მიიჩნევა, იმის მიუხედავად რომ ეს პროცე
სი კარგად არაა გამოკვლ
 ეული. ამ თემაზე არსებული მასალების მცირე
რაოდ
 ენობიდან ერთ-ერთია კვლევა-მოხსენება, ნიუ-იორკის უესტ-ს აიდ
 ის
კატაკლიზმური დაცემის შესახებ, მომზადებული ეკონომისტისა და ქალაქ
მგეგმარებლის, დოქტორ ჩესტერ ა. რაპკინის მიერ. ტექსტში საუბარია
ხელოვნურად შექმნ ილ და ტრადიციულ ფულის მწვავე უკმარისობაზე,
მის ნაცვლ
 ად მაღალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე საეჭვო წარმომავ
ლობის ფულის გამოჩენაზე და ბინების მფლობელთა უუნარობაზე, განე
ხორციელებინათ რაიმ ე სახის ცვლილებები იმის გარდა, რომ თავიანთი
უძრავი ქონება გაეყიდათ უკიდურესად დაბალ ფასად. გაზეთი ნიუ-იორკ
თაიმსი ჯეიმს ფელტის, ქალაქგეგმარების საქალაქო კომისიის თავმჯ დო
მარის ციტირებას ახდენს ( სწორედ მისთვის იყო მომზადებული მოხსენე
ბა):
„მისი თქმით, კვლევამ აჩვენა, რომ ტერიტორიაზ ე, რომელიც 20
კვარტალს მოიცავს, თითქმის არანაირ
 ი ახალი მშენებლობა არ მიმდი
ნარეობს. მოხსენებამ, მისი სიტყვებით, დააფ
 იქსირა ბანკებისა და სხვა
საკრედიტო   ორგანიზაციების მიერ უძრავ ქონებაზე კრედიტის გაცემის
სრული შეწყვეტა, უძრავი ქონების გადასვლ
 ა ახალი ტიპის ინვესტორთა
ხელში, აბსენტისტური5 საკუთრების გაჩენა და მრავალი საცხოვრებელი
ბინის – ავეჯით გაწყობილ ცალკეულ საცხოვრებელ ოთახებად გადაქცე
ვა“.
როგორც ეს არცთ
 უ იშვიათ
 ად ხდება დეგრადირებულ ტერიტორი
ებზე, კატასტროფაში ფულის სამივე კატაკლიზმურმა სახეობ ამ მიიღ
 ო
მონაწილეობ ა. დასაწყისისთვის – ტრადიციული, კერძო ფულის გადინე
ბა მოხდა; შემდგომი დეგრადირება უზრუნველყო ჩრდილოვანმა ფულმა;
და ბოლოს, ქალაგეგმარების კომისიამ ახალმშ ენებლობისთვის ტერი
ტორია შეარჩია, რომლის მოსამზადებლადაც საჭირო იყო მისი გაწმენდა
5   საკუთრება, რომელიც მფლობელის მიერ უშუალო სარგებლობისთვის არ გამოიყენება
(Absent - არდასწრება) (მთარგმ. შენ.).
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სახელმწ იფო ფულის კატაკლიზმური გამოყენებით. ეს უკანასკნელი ეტაპი
შესაძლებელს ხდის ტრადიციული კერძო ფულის დაბრუნებას გეგმიური
მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის დასაფინანსებლად. ფულის სამივე
სახეობ ა ისე კარგად ამზადებს ნიად
 აგს ერთმანეთისთვის, რომ ამ პრო
ცესს, როგორც ერთგვარ მაღალგანვითარებულ წესრიგს, შესაძლოა აღ
ტაცებაში მოვეყვანეთ, რომ არა მისი დამანგრეველი ხასიათ
 ი ყველა სხვა
სახის ქალაქური წესრიგისათვის. აქ არანაირ
 ი შეთქმულება არ არსებობს.
ეს ლოგიკური შედეგია, რაღაც აზრით, ლოგიკურადვე მოქმედი იმ ადა
მიან ების ქცევისა, რომლებიც ქალაქთმშ ენებლობის აბსურდული, მაგრამ
საყოველთაოდ აღიარ
 ებული იდეებით ხელმძ ღვანელობენ.
თუმცა, არახელსაყრელ პირობებში მოხვედრილი საქალაქო უბნე
ბის მიმზიდველობასა და ძალის შესახებ, თვალსაჩინოდ მეტყველებს ერ
თი საყურადღებო გარემოება – ის, თუ როგორი სასოწარკვეთით ებრძ ვ იან
ისინი ფინანსური სამყაროს მიერ მათთვის გამოტანილ განაჩენს. კერ
ძოდ, ეს ვნახეთ 1950-იანი წლების ნიუ-იორკში, როდესაც ახალმა კანონ
მა იაფფასიან ი, შემოსავლიან ი საერთო ბინების მფლობელთაგან მათში
ცენტრალური გათბობის დაყენება მოითხოვა. ბინათმფ
 ლობელებს დანა
ხარჯები ან ქირის აწევით, ან საგადასახადო შეღავათების ხარჯზე უნდა
აენაზღაურებინათ. ეს ღონისძიება წინააღმდ
 ეგობას წააწყდა, და თანაც
იქ, სადაც ამას არავინ ელოდა – სოციალ
 ურად სტაბილურ, საკმაოდ კე
თილმოწყობილ მონაკვეთებზე, სადაც წესით მოსახლეობ ას ბინის ქირის
ზრდის ატანა შეეძლო. 20%-ზე დაბალი განაკვეთით კრედიტის აღება შეუძ
ლებელი აღმოჩნდ
 ა.
ამ კანონის დარღვ ევის გამო, სასამართლოსთვის გადაცემული ერ
თი ბინათმფ
 ლობელის შესახებ 1959 წლის დეკემბერში გაზეთებიც წერდა,
ვინაიდ
 ან კანონდამრღ
 ვ ევი შეერთებული შტატების კონგრესის წარმო
მადგენლობითი პალატის წევრი, ალფრედ ე. სანტანჯელო აღმოჩნდ
 ა.
კონგრესმენმა განაცხადა, რომ ინსპექციის შემდეგ მისი ოჯახის კუთვნ ილ
ექვს სახლშ ი ცენტრალური გათბობა დაყენდა. მისი თქმით, ეს თითო სახ
ლზე 15000 დოლარი დაჯდა, ესეიგ
 ი, მთლიან ობაში - 90000 დოლარი. „ამ
ფულიდან“, – თქვა მან, – „მხოლოდ 23000-ის მიღება შევძელით ბანკები
დან იპოთეკური კრედიტის 5 წლით გაგრძ ელების და პირადი სესხის აღე
ბის ფასად. დანარჩენის დაფარვა საოჯ ახო დანაზოგებიდან მოგვიწია“.
ბანკები კიდევ კარგად მოექცა სანტანჯელოს, თუკი გავითვალის
წინებთ შავ სიებში შეტანილ მონაკვეთებზე გამოსაყენებლად, კრედიტის
მოთხოვნაზე მათ ჩვეულ რეაქციას. დროდადრო, ნიუ-იორკის გაზეთები ამ
პრობლემისადმი მიძღვნ ილ მკითხველთა წერილებს ბეჭდავს. ერთ-ერთ
მათგანში, რომელიც 1959 წელს ბინათმლ
 ობელთა ასოციაც
 იის იურისტმა
გამოაქვეყნა, ვკითხულობთ:
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„კარგადაა ცნობილი, რომ ბანკები შემოსავლიან ი სახლების მფლო
ბელთათვის სესხის და იპოთეკური კრედიტის გაცემისაგან თავს იკავებს.
განსაკუთრებით ტერიტორიებზე, რომლებიც საცხოვრებლად არასახარ
ბიელოდ მიიჩნევა. ვადის ამოწურვის შემდეგ, კრედიტების გაგრძ ელე
ბა არ ხდება და ბინათმფ
 ლობელებს ხშირად უწევთ მიმართონ მევახშე
ებს, რომლებიც მოკლევადიან კრედიტებზე 20%-იან განაკვეთს აწესებენ
(შევნიშნავ, რომ ეს ჯერ კიდევ  ადამიან ური განაკვეთია – ჯ.ჯ.). ზოგიერთ
ბინათმფ
 ლობელს არ სურს ცენტრალური გათბობით შემოის აზღვრ
 ოს.
მათ სურთ ბინების მოდერნიზება: ოთახების გაფართოება, ახალი სამ
ზარეულო მოწყობილობის დაყენება, თანამედროვე ელექტროგაყვანი
ლობა... ხედავენ რა, რომ ფინანსური ორგანიზაციები ცხვირწინ უხურავენ
კარს, ბინათმფ
 ლობელები დახმარებისთვის ქალაქის ხელისუფლებას მი
მართავენ – მაგრამ ამისგანაც არაფერი გამოდის... ისეთი ორგანო, რომე
ლიც მათ დახმარების ხელს გაუწვდ
 ის, უბრალოდ არ არსებობს“.
ნაგებობის სახეობ ა – მრავალბინიან ი საცხოვრებელი სახლი იქნე
ბა ეს, ისტორიული მნიშვნ ელობის მქონე ძველი თაუნჰაუსი თუ კომერციუ
ლი შენობა,  დიდ როლს არ ასრულებს შავ სიაშ ი შეტანილ ტერიტორიაზ ე,
რადგან ასეთ სიებში შეაქვთ არა ადამიან ები ან ნაგებობები, არამედ – ტე
რიტორიები.
1959 წელს ნიუ-იორკმა მანჰეტენის ზოგიერთი იმ მონაკვეთის კონ
სერვაციის მცირე ექსპერიმენტული პროგრამა დაიწყო, სადაც ერთი
მხრივ, არანაირ
 ი ახალი მშენებლობა არ მიმდინარეობდა, მეორ
 ე მხრივ
კი, შენობათა მდგომარეობ ა სრულიად
 აც არ იყო უიმედო, სოციალ
 უ
რი თვალსაზრისით კი, რაღაცის გადარჩენა შეიძლებოდა. სამწუხაროდ,
კრედიტორებს ეს ტერიტორია უკვე უიმედოთა კატეგორიაშ ი ჰქონდათ შე
ტანილი. მხოლოდ შენობებისთვის მიყენებული ზიან ის შესაკეთებლად,
ქალაქმა საჭიროდ ჩათვალა შტატის დონეზე მიეღო კანონი, რომელიც
ასეთ ტერიტორიებზე მდებარე უძრავი ქონების მფლობელთათვის გასა
ცემად 15 მილიონ ი დოლარის ოდენობის სახელმწ იფო სასესხო ფონდს
აწესებდა. თანმიმდევრული გარდაქმნ ებისათვის ფულის მიღება იმდენად
ძნელია, რომ თვით მინიმალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების
თვისაც კი, სპეციალ
 ური საკრედიტო ორგანოს დაარსება გახდა საჭირო.
ამავე დროს, კანონი ისეთი მოუქნელი იყო, რომ დღეის ათვის ფონდის გა
მოყენება თითქმის შეუძლებელია. გარდა ამისა, ფონდი იმდენად მცირეა,
რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, მისი გამოყენება ქალაქში ზოგად სიტუაც
 ია
ზე ვერანირ გავლენას ვერ მოახდენს.
როგორც უკვე აღვნ იშნე, შავ სიაშ ი შეტანილმა ტერიტორიამ შეიძ
ლება ხელახლა მოიპ ოვოს სახსრები ტრადიციული, კერძო კრედიტორე
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ბისგან, თუკი შექმნ ილია ამ ფულის კატაკლიზმური გამოყენების პირობები
საიმ ისოდ, რომ მოსახლეობ ის შემოსავლების მიხედვით დახარისხება და
ფუნქციების დანაწევრება მოხდეს   სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარის იდეის
მიხედვით.
ჰარლემში კერძო ფულით, სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარის სულისკ
ვეთებით აშენებული საცხოვრებელი პროექტის საზეიმ ო გახსნაზე, მანჰე
ტენის ოლქის პრეზიდენტმა მოვლენის განსაკუთრებულ მნიშვნ ელობას
გაუსვა ხაზი: – „მიანდეს რა საქმე კერძო დამფინანსებლებს, პროექტის
ხელმძ ღვანელებმა მოსპეს ბარიერი ჰარლემში ახალი საცხოვრებელი
სახლების მშენებლობის მასშტ
 აბური ინვესტირებისათვის – ბარიერი, რო
მელსაც დიდი ხანი გვიწესებდნ ენ ბანკები“.
თუმცა, ეს ბარიერი მოიხსნაერთადერთი რამისთვის – ჰარლემში ამ
პროექტის მსგავსი კატაკლიზმების დასაფინანსებლად.
ტრადიციული კერძო კრედიტი ხელახლა ჩნდება შავ სიაშ ი შეტანილ
ტერიტორიაზ ე იმ შემთხვევაში, როდესაც ფედერალური ხელისუფლე
ბა იპოთეკის გარანტირებას ისევე გულუხვად ახდენს, როგორც ეს ხდება
სუბურბანულ ან სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარის სტილის ახალი პროექტე
ბის მშენებლობისას. მაგრამ, ხელისუფლება საკმარის გარანტიებს არ იძ
ლევა შერჩევით მშენებლობათა სტიმულირებისათვის ისეთ ადგილებში,
რომლებიც ოფიციალ
 ურ განახლების ზონებში არ მდებარეობს და დამ
ტკიცებულ გეგმას არ ექვემდებარება. ასეთი გეგმა ნიშნავს, რომ არსებუ
ლი შენობებიც კი, უნდა დაექვემდებაროს ტერიტორიის რაც შეიძლება
მეტად მიახლოებას სხივფენილი ქალაქ-ბ აღნარის იდეალთან. როგორც
წესი, ასეთი გეგმები ითვალისწინებს მოსახლეობ ის ნახევრიდან – ორ მე
სამედამდე გასახლებას, დაბალი სიმჭიდროვის დასახლებებიდანაც კი.
ასე რომ, ამ შემთხვევაშიც, ფული კატაკლიზმების დასაფინანსებლად გა
მოიყ ენება; არა ქალაქის მრავალფეროვნების განსავითარებლად, არა
მედ – მის მოსასპობად. როდესაც ერთი რეკონსტრუირ
 ებადი რაიო
 ნ ის
„შერჩევით წმენდაში“ მონაწილე ჩინოვნიკს ვკითხე, თუ რატომ ხდება სხვა
დასხვა ადგილებში მიმოფანტული სავაჭრო ადგილების გაუქმება (იმის
ნაცვლ
 ად, რომ ხელი შევუწყოთ მათ განვითარებას), და რა აუცილებლო
ბა არსებობს, რომ კომერციამ თავი ერთ მონოპოლისტურ სავაჭრო ცენტ
რში მოიყ აროს, რომელიც მხოლოდ სუბურბანული ცხოვრების იმიტირე
ბას ახდენს, პირველი, რაც მან განაცხადა ის იყო, რომ ამით გამოიხ ატება
კარგი გეგმარება. შემდეგ დაამ ატა: – „ასე თუ ისე, ეს შეკითხვა ფუჭია. ჩვენ
ნებართვას ვერ მივიღებდით საბინაო მართვის ფედერალური სააგ
 ენტოს
გან, თუკი ასეთ შერეულ ფუნქციებს დავტოვებდით“. ის არ ცრუობდა. ქა
ლაქის ცხოვრების შენარჩუნებისთვის აუცილებელი საკმარისი ფულის მო
პოვება დღეს შეუძლებელია, და ასეთ პოლიტიკას ახალისებს, ხშირად კი
უშუალ
 ოდ ახორციელებს, თვით ქვეყნის ხელისუფლება. შექმნ ილ მდგო
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მარეობ აში მხოლოდ საკუთარი თავის დადანაშაულება შეგვიძლია.
შავ სიებში შეტანილ მონაკვეთებზე დაბანდებული „რესპექტაბელური” ფულის კიდევ ერთი სახეობ აა საბიუჯეტო ფული, რომელიც საჯარო
საცხოვრებლების პროექტების მშენებლობაზე იხარჯება. ხშირად მოგი
წევთ მოუსმინოთ ყბედობებს „ჯიბის ფორმატის პროექტების“ შესახებ. მაგ
რამ თუ ასეა, მაშინ ეს ჯიბე ჭეშმარიტად გიგანტურია. ეს ფულიც თითქმის
ყოველთვის კატაკლიზმების სახით ჩნდება, და შედეგად იმას იწვევს, რომ
ადამინებს საფასო იარლიყებს აკრავენ და მათზე აღნიშნული ციფრების
მიხედვით ახარისხებენ.
აღმოსავლეთ ჰარლემს, ისევე, როგორც ქვემო ისთ-საიდს, ასეთი
ფულის მდინარეები მიაწყდა. 1942 წელს აღმოსავლეთ ჰარლემს თით
ქოსდა ნორს-ენდზ ე უარესი შანსები არ ჰქონდა რეგენერაციისთვის. სულ
რაღაც 5 წლით ადრე 1937 წელს რაიო
 ნ ის მიუკერძოებელმა კვლევამ,
რომელიც ქალაქის ხელისუფლების ეგიდით განხორციელდა, იმდენი
იმედისმომცემი გაუმჯობესება გამოავლინა, რომ მოხსენების ავტორები
წინასწარმეტყვებდნ ენ ჰარლემის ნიუ-იორკის იტალიური შეფერილობის
კულტურულ ცენტრად გადაქცევას. რაიო
 ნში ათასობით მცირე ბიზნესი
მოქმედებდა, რომელთაგან ბევრს საქმე იმდენად სტაბილურად და წარ
მატებით მისდიოდ
 ა, რომ მას ზოგჯერ მეორ
 ე ან მესამე თაობ ა ეწეოდ
 ა.
ჰარლემში ასობით კულტურული და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია არ
სებობდა. ეს იყო მოძველებული და ცუდი სახლების რაიო
 ნ ი (თუმცა იყო
ცოტაოდ
 ენი კარგი შენობები, ასევე საკმაოდ ბევრი ნაგებობა, რომლებიც
მფლობელთა ძალისხმევით ნელ-ნ ელა რეგენერაციას განიცდიდა), მაგ
რამ – გამორჩეული კოლოსალური სასიცოცხლო ენერგიით და განსაკუთ
რებული მიზიდულობით მის მცხოვრებთათვის. რაიო
 ნში ასევე განსახლე
ბული იყო პუერტო-რიკოელი თემის ძირითადი ნაწილი. საცხოვრებელი
პირობები ამ ადამიან ებს ცუდი ჰქონდათ, მაგრამ მათ შორის იყო პუერტო-
რიკოელთა ემიგრაციის მრავალი პიონ ერი, რომელთაც თავი უკვე წარ
მოეჩინათ ლიდერებად. შედეგად კი, აღმოსავლეთ ჰარლემში მრავალი
პუერტო-რიკოული კულტურული, საზოგადოებრივი და საქმიან ი ორგანი
ზაცია გაჩნდ
 ა.
1942 წელს კრედიტორთა მიერ აღმოსავლეთ ჰარლემის შავ სიაშ ი
შეტანის შემდეგ, იქ პატარ-პ ატარა სასწაულები ხდებოდა. რაიო
 ნ ის ერთი
მონაკვეთი, ტრიბოროს ხიდთან, ყველა წინააღმდ
 ეგობათა მიუხედავად,
გაჯანსაღებას აგრძ ელებდა. ქალაქის საბინაო მეურნეობ ის სააგ
 ენტოს
წარმომადგენლები, რომლებიც იქიდან ხალხის გასახლებით იყვნ ენ დაკა
ვებულნი, რათა გამოთავისუფლებულ ადგილას ვაგნერ-ჰ აუსი – აგურითა
და შუშით შენიღბული უზარმაზარი ჯურღმ ული აეშენებინათ – გაოც
 ებულნი
დარჩნ ენ იმ გაუმჯობესებათა მასშტ
 აბებით, რომლებიც განადგურებას ექ
ვემდებარებოდა. ასეა თუ ისე, აღმოსავლეთ ჰარლემის გადარჩენისათვის
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საკმარისი სასწაული არ მოხდა. თავიანთი გეგმების განსახორციელებ
ლად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს გეგმები ქალაქისას არ ეწინააღდმ ეგებო
და, მოსახლეობ ა ადრე თუ გვიან იძულებული ხდებოდა გადასახლებული
ყო. ის, ვინც კეთილმოწყობისადმი წინააღმდ
 ეგობათა და ჩრდილოვანი
ფულის ყველა ნაპრალის ამომვს ები თარეშის მიუხედავად მაინც დარჩა,
სიტუაც
 იას მხოლოდ წარმოუდგენელი ძალისხმევისა და დიდი სიჯიუტის
ფასად უძლებდა.
ეს იმიტომ, რომ ფაქტიურად აღმოსავლეთ ჰარლემი გაუთანაბრეს
ჩამორჩენილ და გაპარტახებულ ქვეყნებს; ფინანსური თვალსაზრისით იგი
მოწყვეტილი იყო შეერთებული შტატების ნორმალურ ცხოვრებას. ტერი
ტორიაზ ე, სადაც 100 ათასი ადამიან ი ცხოვრობდა და ათასობით ბიზნესი
მოქმედებდა, ბანკების ფილიალებიც კი დაიხ ურა; ანგარიშზე დღიური მო
გების შესატანად კომერსანტები იძულებულნი იყვნ ენ ქალაქის სხვა რაი
ონებში წასულიყვნ ენ. სასკოლო დანაზოგების ანგარიშებმაც კი შეწყვიტა
მოქმედება.
ბოლოს და ბოლოს, თითქმის სწორედ ისე, როგორც მდიდარი და
გულუხვი ქვეყანა გაიღ
 ებდა დიდძალ ფულს ჩამორჩენილი და გაპარტა
ხებული ქვეყნისათვის, ქალაქთმშ ენებლებით და დამგეგმარებლებით
დასახლებული შორეული კონტინენტის ექსპერტთა გადაწყვეტილებით
რაიო
 ნს „უცხოური“ დახმარება მოაწყდა. მოსახლეობ ის ახალ სახლებში
გადასაყვანად, დაახლოებით 300 მილიონ ი დოლარი დაიხ არჯა. მაგრამ
რაც უფრო მეტი დაბანდება ხდებოდა აღმოსავლეთ ჰარლემში, მით უფ
რო მძიმდებოდა იქაური პრობლემები და მით მეტად ემსგავსებოდა გა
რემო გაუკაცრიელებულ ქვეყანას. 1300-ზე მეტი ბიზნესი, რომელთაც სამ
შენებლოდ გაწერილ ადგილებზე არსებობის უბედურება ხვდათ წილად,
განადგურდა, შეფასებათა მიხედვით, მათ მფლობელთა 80% გაკოტრდ
 ა.
განადგურდა ასევე 500-ზე მეტი არაკომერციული დაწესებულება. პრაქტი
კულად, მთელი მოსახლეობ ა, რომელიც როგორღაც ახერხებდა ნორმა
ლურ ცხოვრებას, გააძ ევეს „საკუთარი მდგომარეობ ის სხვაგან გასაუმჯო
ბესებლად“.
აღმოსავლეთ ჰარლემის პრობლემა ფულის უკმარისობაში არ
მდგომარეობდა. ფინანსურ გვალვას, აქ წარმოუდგენელი ფინანსური
წყალდიდობა მოჰყვ ა. ბინების მშენებლობისათვის დახარჯული მხოლოდ
საბიუჯეტო ფული, თითქმის, უტოლდებოდა „ედსელზე“ დახარჯულ თან
ხებს. „ედსელის“6 მსგავსი შეცდომების შემთხვევაში კი, დგება მომენტი,
როდესაც ხარჯების გადააზრება, და საბოლოოდ, შეწყვეტა ხდება. მაგ
6   „ედსელი“ – Ford Motor-ის კომპანიის ავტომობილის მარკა. 1957 წელს გამოშვებული ავტო
მობილის წარმოება, სულ მალე, სრული კრახით დასრულდა; კომპანიამ წარმოუდგენელი
ზარალი ნახა (დღევანდელი კურსით დაახლ. 2.5 მილიარდი დოლარის წაგება), ხოლო სა
ხელი „ედსელი“ წარუმატებლობის, ცუდი მენეჯმენტისა და მარკეტინგის, წინდაუხედავობისა
და კრახის სინონიმად იქცა (მთარგმ. შენ.).
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რამ, აღმოსავლეთ ჰარლემის მცხოვრებლებს დღემდე უწევთ სულ უფრო
მეტი ფინანსური ნაკადების და იმ განმეორ
 ებადი შეცდომების წინააღმდ
 ეგ
ბრძოლა, რომელთაც ფინანსური ნაკადების მაკონტროლებლები არ აღი
არებენ. გვინდა გვჯეროდეს, რომ სხვა ქვეყნებს უფრო გონივრულად ვუ
წევთ ფინანსურ დახმარებას, ვიდრე საკუთარი ქალაქების რაიო
 ნ ებს.
თანმიმდევრული ფულის უკმარისობა აცარიელებს რაიო
 ნ ებს, რომ
ლებიც თავისი შინაგანი მახასიათ
 ებლებით მორგებულია ქალაქური ცხოვ
რების წესს, და ამიტომ სწრაფი განვითარების უზარმაზარი პოტენციალ
 ი
გააჩნია. ასევე ეს იმას ნიშნავს, რომ  რაიო
 ნ ებს, რომელთაც მრავალფე
როვნების კვლავწარმოების პირობათაგან რომელიმე აკლია, და რო
მელთაც ფული სწორედ ამ პირობის შესაქმნ ელად, მოძველებული შენო
ბების გადასაკეთებლად ან შესაცვლ
 ელად სჭირდება, არავითარი იმედი
არ უნდა ჰქონდეს.
თუკი ტრადიციული კერძო წყაროების ფული თანმიმდევრულ განვი
თარებაზე არ იხარჯება, მაშ, სად მიდის იგი?
მისი ნაწილი რეკონსტრუქციის ა და განახლების გეგმიურ კატაკლიზ
მებზე იხარჯება; კიდევ უფრო მეტი – მრავალფეროვნების თვითგანადგუ
რებაზე, იმის მოსპობაზე, რამაც საგულისხმო წარმატებას მიაღწია.
ფულის დიდი ნაწილის დაბანდება ხდება არა ქალაქებში, არამედ
მათ შემოგარენში.
საკრედიტო ძალაუფლება, როგორც ჰაარმა აღნიშნა, არა მხოლოდ
ნგრევის, არამედ შემოქმედებისა და წარმართვის შესაძლებლობას იძ
ლევა. მას მხედველობაში ჰქონდა სახელმწ იფო საკრედიტო ძალაუფლე
ბა და მისი გამოყენება, ურბანულის ნაცვლ
 ად, სუბურბანული რაიო
 ნ ების
მშენებლობისთვის.
თვალუწვდ
 ენელ მანძილებზე გადაჭიმული ამერიკული ქალაქე
ბის ახალი სუბურბანული სივრცეები არც შემთხვევით წარმოშობილა და
არც ქალაქსა და გარეუბანს შორის მითიური „არჩევანის თავისუფლების“
წყალობით. კოლოსალური სუბურბანული ზრდა პრაქტიკულად განხორ
ციელებადი, ხოლო მათში მრავალი ოჯახის გადასახლება, თითქმის, სა
ვალდებულო გახდა იმის წყალობით, რაც 1930-იანი წლების შეერთებულ
შტატებში ჯერაც არ არსებობდა. მხედველობაში გვაქვს ნაციონ ალური
იპოთეკური ბაზარი, სპეციალ
 ურად მოწყობილი სუბურბანული საბინაო
მშენებლობებისათვის. იპოთეკური სესხების სახელმწ იფოს მიერ უზრუნ
ველყოფით გულმოცემული ბანკი ნიუ-ჰევენიდან, თამამად გასცემს დაფი
ნანსებას სამხრეთ კალიფორნიაშ ი საგარეუბნო მშენებლობისთვის; იგი
ვეს აკეთებს ჩიკაგოს ბანკი ინდიან ოპოლისის მახლობლად; ხოლო ერთი
კვირის შემდეგ ბანკი ინდიან ოპოლისიდან, სუბურბანულ განვითარებას
ატლანტაში ან ბუფალოში დააფ
 ინანსებს. დღეს ისიც კი არაა აუცილებე
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ლი, რომ თავდები სახელმწ იფოს მიერ იქნას გარანტირებული. პროცესი
გარანტიის გარეშე შეიძლება ზუსტად იმეორ
 ებდეს გარანტირებული პრო
ექტირებისა და მშენებლობის პრაქტიკას.
ნაციონ ალურ იპოთეკურ ბაზარს ის აშკარა სარგებელი მოაქვს, რომ
სწრაფად და მჭიდროდ აკავშირებს ფულზე მოთხოვნას ტერიტორიულად
დაშორებულ მოწოდებასთან. მაგრამ მას ზიან ის მოტანაც შეუძლია, განსა
კუთრებით, როდესაც ფულის მასიურ ნაკადებს შერჩევით მიმართავს გან
ვითარების ერთ რომელიმე სახეობ აზე.
როგორც ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ის მოსახლეობ ა საკუთარი გამოცდილე
ბით დარწმუნდა, ერთი მხრივ, ქალაქის მიერ დაგროვილ და მისი განვითა
რებისათვის აუცილებელ დანაზოგებსა და, მეორ
 ე მხრივ, ქალაქის მშენებ
ლობებში კაპიტალდაბანდებას შორის, პირდაპირი და მჭიდრო კავშირი,
ფაქტობრივად, არ არსებობს. ეს კავშირი ისეთი სუსტია, რომ 1959 წელს,
როდესაც ბრუკლინის ერთ-ერთმა შემნახველმა ბანკმა განაცხადა, რომ
კრედიტების 70% ახლომდებარე კრედიტორებზე გაიც
 ა, New York Times-მა
ეს ფაქტი თავის ფურცლ
 ებზე ფართო გაშუქების ღირსად ჩათვალა. თუმცა,
„ახლომდებარე“– ძალზე ფართო ცნებაა. როგორც გაირკვა, ეს 70% გამო
იყენეს არა ბრუკლინში, არამედ ნასაუს ოლქში, ლონგ-აილ
 ენდზ ე, სადაც
უზარმაზარი საგარეუბნო მშენებლობა მიმდინარეობს. და ეს იმ დროს,
როდესაც თავად ბრუკლინის არცთ
 უ მცირე ნაწილი, „შავ სიაში“ მოსახვედ
რადაა განწირული.
ამგვარად, ქალაქის მოსახლეობ ა გარეუბნების გაფართოებას აფი
ნანსებს. დიდი ქალაქების, დედამიწის ამ წარმოუდგენლად ნაყოფიერი
და ეფექტური ადგილების ერთ-ერთი ისტორიული მისია, უდავოდ, კოლო
ნიზაციის დაფინანსებაა.
მაგრამ ყველაფერი შეიძლება გამოიფ
 იტოს.
თვალსაჩინოა, რომ დიდ ქალაქებში მშენებლობის დაფინანსების
წყაროებმა ბოლო 30 წლის მანძილზე სახე იცვალა. დაკრედიტება და სახ
სრების ხარჯვა უფრო ინსტიტუციონ ალიზებული გახდა, ვიდრე წარსულში.
მაგალითად, ის, ვინც 1920-იან წლებში შეიძლება ფულის კრედიტად გამ
ცემი ყოფილყო, დღეს ამ ფულს როგორც წესი, საშემოსავლო გადასახა
დის სახით იხდის, ან ჯანმრ
 თ
 ელობის დაზღვევაში აბანდებს. ამიტომაც,
როდესაც ეს ფული კრედიტით გაიც
 ემა ან პირდაპირ იხარჯება ქალაქის
მშენებლობებზე, ამას სახელმწ იფო ან სადაზღვევო კომპანია ახორციე
ლებს. ადგილობრივი მცირე ბანკები, ნიუ ინგლანდის იმ მცირე უცნაური
ბანკის მსგავსად, რომელიც ფულს შავ სიაშ ი შეტანილ ადგილებზე აბან
დებდა, დეპრესიის პერიოდში ან მომდევნო ეტაპზე, სხვა ბანკებთან შერ
წყმის შედეგად გაქრა.
მაგრამ, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ჩვენი დღევანდელი, უფრო ინსტი
ტუციონ ალიზებული ფულის გამოყენება, მხოლოდ კატაკლიზმური მიზნე
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ბისთვის შეიძლება? გადაიქცა თუ არა ჩვენი მძლავრი ბიუროკრატიული
ფინანსური ორგანოები ისეთ მსხვილ მოთამაშეებად, რომ დიდ ქალაქებ
ში, მხოლოდ სხვა დიდ მოთამაშეებთან ურთიერთქმედება შეუძლია – მათ
თან, ვინც უზარმაზარი მოცულობის კრედიტებს იღებს ფართომასშტ
 აბიან ი
და მკვეთრი ცვლილებებისათვის? ნუთუ სისტემას, რომელსაც თავის ერთ
გამოვლინებაში შეუძლია თავაზიან ად გასცეს კრედიტი ენციკლოპედიის
შესაძენად ან კურსდამთავრებულთა დასასვენებელი ხარჯებისათვის, თა
ვის სხვა გამოვლინებით მხოლოდ წარმოუდგენელი მოცულობის, აულაგ
მავი საბითუმო კრედიტირების უნარი აქვს?
ქალაქის მშენებლობაზე მიმართული ფული ასე იმიტომ კი არ იქცე
ვა, რომ ამის სტიმულს რაიმ ე შინაგანი მოთხოვნილება ან ძალა აძლევს,
არამედ, მხოლოდ იმიტომ მოქმედებს კატაკლიზმურად, რომ ჩვენ, საზო
გადოებამ, სწორედ ეს მოვითხოვეთ მისგან. თავად გადავწყვიტეთ, რომ
ასე უმჯობესი იქნება ჩვენთვის, და შედეგიც მივიღეთ. დღეს კი გარემოებას
ისე ვეპყრობით, როგორც ღვთივბოძებულს, ან სისტემის მოუცილებელ ნა
წილს.
მოდით, იმის გათვალისწინებით, რა მოვითხოვეთ, და საბოლოოდ
რა დავუშვით, ჩვენი ქალაქების მაფორმირებელი ფულის სამ სახეობ ას
დავაკვირდეთ. დავიწყოთ მათგან ყველაზე მნიშვნ ელოვანით – კრედიტის
ტრადიციული კერძო წყაროთი.
ქალაქის უბნების უსახსროდ დატოვების ხარჯზე, სუბურბანული მშე
ნებლობისკენ ფულის დიდი მასების მიმართვის იდეა, იპოთეკურ კრედი
ტორებს არ გამოუგონიათ (თუმცა ახლა ისინი, ისევე როგორც სუბურბი
ის მშენებლები, ფინანსურად არიან ამ პრაქტიკით დაინტერესებულნი).
არც იდეალ
 ები, არც მათი განხორციელების გზები საკრედიტო სისტემის
შიგნით, ბუნებრივად, არ წარმოშობილა. ისინი საზოგადოების სიკეთე
ზე დაფიქრებულ მაღალშუბლიან მოაზროვნეთა წრეში გაჩნდ
 ა. 1930-იან
წლებში, როდესაც საბინაო საკითხების მართვის ფედერალურმა სააგ
 ენ
ტომ, სუბურბანული განვითარების სტიმულირების მეთოდები შეიმ უშავა,
მთავრობის პრაქტიკულად ყველა წევრი – მემარჯვენეც და მემარცხენეც,
ერთხმად ემხრობოდა მიზანს, თუმცა შესაძლოა განსხვავებული მოსაზრე
ბები ჰქონოდათ მეთოდებთან დაკავშირებით. რამდენიმე წლით ადრე,
თეთრ სახლშ ი ბინათმშ ენებლობის საკითხებისადმი მიძღვნ ილი პირვე
ლი კონფერენციის გახსნაზე, ჰერბერტ ჰუვერმა მორალური თვალსაზრი
სით გააკრიტიკა დიდი ქალაქები, და ხოტბა შეასხა იდილიურ კოტეჯებს,
პატარა ქალაქებსა და ბალახს. საპირისპირო პოლიტიკურ პლატფორმაზე
მდგარი რექსფორდ გ. თაგველი, ახალი კურსის7 მწვანე სარტყლის სადე
7     ეკონომიკური პროგრამების სერია, რომელიც განხორციელდა შეერთებულ შტატებში
1933-1936 წლებში, ფრანკლინ დ.რუზველტის პირველი საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში
– როგორც ქმედება დიდი დეპრესიის დასაძლევად (რედ. შენ.).
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მონსტრაციო სუბურბანულ დასახლებებზე8 პასუხისმგ
 ებელი ფედერალუ
რი ჩინოვნიკი, ამბობდა: – „ჩემი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ იაფი მიწა
მოვძებნოთ მჭიდროდ დასახლებულ ცენტრებთან ახლოს, შევქმნ ათ იქ
თემი და მეტი ხალხი მივიზიდოთ. ამის შემდეგ, დიდ ქალაქებში დავბრ
 უნ
დეთ, გავწმინდოთ ისინი ჯურღმ ულებისგან და გამოთავისუფლებულ ად
გილებზე პარკები გავაშენოთ“.
სუბურბანული განფენისათვის ფულის კატაკლიზმური გამოყენება
და მისი თანმდ
 ევი ფინანსური შიმშილი, ორთოდოქსულ ქალაქმგ
 ეგმარე
ბელთა მიერ ჯურღმ ულების კატეგორიაშ ი შეტანილ ქალაქის რაიო
 ნ ებში
სწორედ ისაა, რაც ჩვენ ბრძენ მოღვაწეებს სურდათ. ყველამ თავისი კო
ლოსალური ძალისხმევა მოახმარა ამ მიზნის მიღწევას და მათ ეს შეძლეს
კიდევაც.
რეკონსტრუქციის ა და განახლების კატაკლიზმური კერძო დაფინან
სებისადმი სოციალ
 ური მხარდაჭერა კიდევ უფრო აშკარაა. ჯერ ერთი,
საზოგადოება, და მისი სახელით სახელმწ იფო, ამ კატაკლიზმურ ცვლი
ლებებში, ქალაქების წმენდისთვის გამოყოფილი სუბსიდიების სახით,
საკუთარ სახსრებს დებს. ამით ფინანსურად შესაძლებელი ხდება შემდ
გომ ეტაპზე კატაკლიზმური კერძო ინვესტირება. სახელმწ იფო თვალყურს
ადევნებს იმასაც, რომ კერძო ინვესტირება მიზანდასახულად იქნას გამო
ყენებული ფსევდოქალაქური ფორმების შესაქმნ ელად და ქალაქური მრა
ვალფეროვნების დასათრგ
 უნად. ამაზეც არ ჩერდება და სახელმწ იფოს
შემოაქვს ისეთი წამახალისებელი ზომები, როგორიცაა რეკონსტრუქცია
ზე იპოთეკური გარანტიები, ამასთან, დაბეჯითებით ითხოვს, რომ ამგვა
რად უზრუნველყოფილი რეკონსტრუქციის შედეგი, მაქსიმალურად სტა
ტიკური იყოს მთელი საინვესტიციო ვადის განმავლობაში. სამომავლოდ
თანმიმდევრული ცვლილებები კანონგარეშე ცხადდება.
მსგავსი კატაკლიზმების სახელმწ იფოებრივი მხარდაჭერა, ბუნებრი
ვად მიიჩნევა. ეს არის საჯარო სექტორის მიერ ქალაქების გარდაქმნ აში
შეტანილი სასარგებლო წვლილი.
თუმცა, სახელმწ იფოს მხედველობიდან რჩება ის ფაქტი, რომ დიდ
ქალაქებში, კერძო ინვესტირების ამგვარი გამოყენების მხარდაჭერით,
იგი იძულებით ამკვიდრებს კერძო ინვესტირების ფორმების შეზღუდულ
არჩევანს.
ამის გასაგებად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ სახელმწ იფო სუბსიდი
8    (Green belt town) - 1930იან წლებში, შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობის მიერ
შემუშავებული ქალაქგეგმარებითი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა არაეკონომიური და
არაჯანსაღი ურბანული ზრდის შეჩერებას. მწვანე სარტყლის პატარა ქალაქები შენდებოდა
იმის სადემონსტრაციოდ, რომ ურბანული ზრდის ნაცვლად, სრულიად ახალი სატელიტი
ქალაქების მშენებლობა მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფდა უფრო მეტ უსაფრთხოებას,
კომფორტს, და მაღალ სათემო ცნობიერებას. ასეთი სატელიტი ქალაქების მოსახლეობად
მოიაზრებოდა დიდი ქალაქების ჯურღმულებში მცხოვრები მოქალაქეები (რედ. შენ.).
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ები ქალაქების ტერიტორიათ
 ა სრულად ან ნაწილობრივ გასაწმენდად,
სუბსიდიის ერთადერთი ფორმა არ არის. ეს საქმიან ობა ასევე, საერთო
ჯამში, კოლოსალური მასშტ
 აბების არანებაყოფლობით სუბსიდირებას
ეფუძნება.
როდესაც მიწის შესყიდვა ხდება განახლებისა და შემდგ
 ომი განვი
თარების მიზნით, მას სახელმწ იფოს მიერ დადგენილი იძულებითი გასხ
ვისების უფლებით ყიდულობენ. გარდა ამისა, განახლების სქემებზე და
ყოლიება იმ მონაკვეთებზე, რომელთა შეძენაც არ ხდება, იძულებითი
გასხვისების მუქარით ხორციელდება.
იძულებითი გასხვისების უფლება, რომელიც დიდი ხანია ცნობილია,
როგორც სასარგებლო საშუალ
 ება საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის
საკუთრების შესაძენად, კანონის მიხედვით, დღეს შესაძლოა გამოყენე
ბულ იქნას კერძო სარგებლობისთვის განკუთვნ ილი და მოგების მიზნით
შესასყიდი საკუთრების მიმართაც. კანონის ამ პუნქტმა, მისი კონსტიტუციუ
რობის შესახებ დავა გამოიწვია. უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ
სახელმწ იფო, მისი საკანონმდ
 ებლო ორგანოების მეშვეობ ით, უფლება
მოსილია განახორციელოს არჩევანი სხვადასხვა სახის კერძო მეწარმეთა
და მესაკუთრეთა შორის; მას უფლება აქვს ჩამოართვას ქონება ერთს – მე
ორის სასარგებლოდ, თუკი ამით ის მიზანი მიიღწევა, რომელიც, საკანონ
მდებლო ორგანოს აზრით, საზოგადოებრივად სასარგებლოა.
იძულებითი გასხვისების უფლების ამგვარი გამოყენება, პროექტების
განხორციელებას შესაძლებელს ხდის არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ
ფინანსურადაც – მისი თანმდ
 ევი არანებაყოფლობითი სუბსიდიების წყა
ლობით. არანებაყოფლობითი სუბსიდიების არსი და მნიშვნ ელობა კარ
გად ახსნა მენეჯმენტის ექსპერტმა ენტონი ჯ. პანუჩმა, 1960 წელს ქალაქის
ბინათმშ ენებლობის და რეკონსტრუქციის სფეროში პრობლემური სიტუა
ციის შესახებ ნიუ-იორკის მერისთვის მომზადებულ მოხსენებაში:
„არენდატორების მიმართ იძულებითი გასხვისების უფლების გამო
ყენების პირდაპირი შედეგები მძიმე და, ზოგჯერ, კატასტროფულია. რო
დესაც სახელმწ იფო გამოისყიდის ქონებას, იგი უეჭველად მხოლოდ იმაში
იხდის, რასაც საკუთარი სარგებლობისათვის ყიდულობს, და არა იმაში,
რასაც მფლობელს ართმევს.
სახელმწ იფო გამოისყიდის არა ბიზნესს, არამედ მხოლოდ ტერი
ტორიას და შენობას. შესაბამისად, იგი მხოლოდ ტერიტორიის ა და შენო
ბისათვის იხდის. მფლობელს არაფერს უხდიან ბიზნესის დაკარგვისა და
არამატერიალ
 ური აქტივებისათვის, მას არ უხდიან არენდის ვადამდელი
შეწყვეტის საზღაურსაც კი, რამდენადაც არენდის ხელშეკრულება იძულე
ბითი გამოსყიდვისას, როგორც წესი, ითვალისწინებს მფლობელსა და
არენდატორს შორის ურთიერთობის ავტომატურ შეწყვეტას – არენდატო
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რისათვის რაიმ ე კომპენსაციის გარეშე. მთელი თავისი ბიზნესისა და მასში
ჩადებული ფულისათვის არსებითად, მფლობელი არაფერს იღებს“.
შემდეგ ავტორს მოხსენებაში მაგალითი მოჰყავს:
„აფთიაქარმა 40000 დოლარზე მეტი გადაიხ ადა აფთიაქ ის შესაძე
ნად. რამდენიმე წლის შემდეგ შენობა, რომელშიც იგი მდებარეობდა, სა
ხელმწ იფომ ჩამოართვა მფლობელს. მთელი კომპენსაცია, რომელიც აფ
თიაქ არმა საბოლოოდ მიიღ
 ო, ესაა 3000 დოლარი აღჭურვილობისათვის,
რომელიც მან კრედიტის დასაფარად გადაიხ ადა. ამდენად, მთელი მისი
ინვესტიცია წყალში გადაყრილი აღმოჩნდ
 ა“.
ეს სევდიან ი ისტორია ჩვეულებრივია იმ ტერიტორიებზე, სადაც ბი
ნათმშ ენებლობები ან რეკონსტრუქციები მიმდინარეობს, და გასაკვირი
არაა, რომ ამგვარი სქემის წინააღმდ
 ეგ სასოწარკვეთილად იბრძ ვ იან
ბიზნესმენები, რომელთა საქმეც ასეთ ადგილებზეა განთავსებული. ისი
ნი რეკონსტრუქციების სუბსიდირებას ახდენენ არა გადასახადების რაიმ ე
ფორმით, არამედ საკუთარი საარსებო სახსრებით, შვილების განათლე
ბისათვის შეგროვილი ფულით, მრავალი წლის შრომით, მომავლის იმე
დებით – თითქმის ყველაფრით, რაც გააჩნიათ.
პანუჩის მოხსენებაში შემდგ
 ომ გამოთქმულია აზრი, რომელიც სხვა
დასხვა სახით მანამდეც გამოთქმულა უამრავ საგაზეთო სარედაქციო წე
რილსა და მოქალაქეთა საჯარო გამოსვლ
 ებში: „საზოგადოებრივი პროგ
რესის დასაფინანსებლად გადასახდების ტვირთს მთელი საზოგადოება
უნდა ეწეოდ
 ეს, და ამ ტვირთის გადატანა პროგრესის უბედურ მსხვერპლ
 
თა მხრებზე, არ შეიძლება“.
საზოგადოებას კი ჯერ საჭიროდ არ მიაჩნია ამ ტვირთის საკუთარ
თავზე აღება, და ძნელი წარმოსადგენია, ოდესმე მიიჩნიოს. რეკონსტ
რუქციაზ ე პასუხისმგ
 ებელი თანამდებობის პირები და ბინათმშ ენებლო
ბის საკითხთა ექსპერტები ფერს კარგავენ, როცა ასეთი საუბარი ესმით.
მთელი საფასურის გადანაწილების აუცილებლობა ძალიან გაზრდ
 იდა
საცხოვრებელი მასივების მშენებლობებისა და რეკონსტრუქციებისათვის
საჭირო სახელმწ იფო სუბსიდიების ფასს. დღეის ათვის, კერძო მოგებაზე
ორიენტირებული რეკონსტრუქცია იდეოლ
 ოგიურად და ფისკალურად იმ
ვარაუდითაა გამართლებული, რომ სახელმწ იფო დანახარჯები სუბსიდი
ებზე, რეკონსტრუქციის შემდეგ გაზრდ
 ილი გადასახადების ხარჯზე, გონივ
რულ ვადებში იქნება ამოღებული. მაგრამ სახელმწ იფო დანახარჯები იმ
არანებაყოფლობით სუბსიდიებსაც რომ მოიც
 ავდეს, რომელთა გარეშე ეს
სქემები ვერ იმუშავებდა, დანახარჯები იმდენად გაიზრდ
 ებოდა, რომ ვე
რანაირ
 ი მოსალოდნელი საგადასახადო შემოსავლები ვერ შეძლებდა
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მათ ანაზღაურებას. სახელმწ იფო საცხოვრებლის ერთი ბინა, როგორც
იანგარიშება დღეის ათვის 17000 დოლარი ღირს. თუკი მის ღირებულებაში
საზოგადოების მიერ გადახდილი არანებაყოფლობითი სუბსიდიებიც შე
ვიდოდა, ფასი პოლიტიკურად არარეალ
 ისტურ ნიშნულამდე აიწევდა. ქა
ლაქის ფართომასშტ
 აბიან ი „განახლება“, ისევე, როგორც საჯარო საცხოვ
რებელი პროექტების მშენებლობა, თავისი გამანადგურებელი ხასიათ
 ით,
ქალაქების გარდაქმნ ის არსებითად მფლანგველობით გზებს წარმოად
გენს, რომელთაც ქალაქის საერთო ფასეულობების შექმნ აში, თითქმის,
არანაირ
 ი წვლილი არ შეაქვს. დღეს საზოგადოებას არ შეუძლია ამ გა
რემოების გაცნობიერება იმის გამო, რომ ხარჯების დიდი პორცია უნებურ
მსხვერპლ
 თ
 ა წილ მოდის, და ოფიციალ
 ურად, არსადაა გათვალისწინე
ბული. მაგრამ ეს ხარჯი, რეალ
 ურად,  არსებობს. საცხოვრებელი მასივე
ბის მშენებლობა, როგორც დიდი ქალაქების გარდაქმნ ის გზა, ფინანსური
თვალსაზრისით არანაკლებ გაუმართლებელია, ვიდრე სოციალ
 ური.
უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც სადაზღვევო კომპანია ან პროფკავ
შირების საპენსიო ფონდი კატაკლიზმურ ფინანსურ სახსრებს საცხოვრე
ბელი პროექტების რეგლამენტირებულ მშენებლობაში ან ქალაქის გა
ნახლების პროექტში გადაისვრის, და მიზნად შემოსავლების მიხედვით
მოსახლეობ ის დახარისხებას ისახავს, ორგანიზაცია ასე იმიტომ კი არ იქ
ცევა, რომ ეს აუცილებელია მეოც
 ე საუკუნის საინვესტიციო ფონდისთვის,
არამედ ზუსტად იმას აკეთებს, რაც მისგან საზოგადოებამ მოითხოვა და
შესაძლებელი გახადა, საკმაოდ დიდი სოციალ
 ური ძალაუფლების გამო
ყენებით.
ტრადიციული კრედიტის კატაკლიზმური გამოყენების შედეგად, მრა
ვალფეროვნების თვითგანადგურების შემთხვევაში სიტუაც
 ია განსხვავე
ბულია: კატაკლიზმური ეფექტები წარმოიშვება არა ფართომასშტ
 აბიან ი
საბითუმო კრედიტირების, არამედ იმ მრავალი ინდივიდუალ
 ური საქმი
ანი გადაწყვეტილების ჯამური რიცხვის გამო, რომლებიც ერთ კონკრე
ტულ ადგილას, დროის მოცემულ მომენტში რაიმ ე ერთის განსაკუთრებით
დიდ კონცენტრაციას ქმნის. სახელმწ იფო შეგნებულად არ ეწევა ქალაქის
მიღწევათა განადგურებას, მაგრამ არც იმაზე ზრუნავს, რომ შეაჩ ეროს, ან
სხვაგან მიმართოს ზიან ის მომტანი ფინანსური ნაკადი.
კერძო ინვესტირება სახეს აძლევს ქალაქებს, მაგრამ თავად კერძო
ინვესტირებას სოციალ
 ური იდეები (და კანონები) აყალიბებს. ჯერ ჩნდე
ბა წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა გვსურს, შემდეგ არსებული მექანიზ
მები მზადყოფნაში მოდის ამ წარმოდგენების განსახორციელებლად; და
თუ ფინანსური მექანიზმები ანტიქალაქის შესაქმნ ელადაა მოწყობილი,
მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ, საზოგადოებამ, ჩავთვალეთ
ასე უკეთესად. როდესაც (და თუკი) გადავწყვეტთ, რომ ცოცხალი და მრა
ვალფეროვანი, უწყვეტი, დახვეწილი, ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავში
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რებული, სრულქმნ ისა და ცვლილებების ქალაქები გვსურს ვიხილოთ, შევ
ძლებთ ფინანსური მექანიზმები სათანადოდ მოვმართოთ.
რაც შეეხება ქალაქის გარდაქმნ ისათვის საბიუჯეტო სახსრების კა
ტაკლიზმურ გამოყენებას, აქ კერძო კრედიტირების შემთხვევასთან შედა
რებით, კიდევ უფრო ნაკლები საბაბი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ ის ხდება,
რაც მოსახდენია. საბინაო მოთხოვნილებებისადმი მიმართული სახელმ
წიფო ფული კატაკლიზმებს, და არა ქუჩებისა და უბნების თანმიმდევრულ,
უწყვეტ და თანაბარ განვითარებას იწვევს იმიტომ, რომ კატაკლიზმები
სიკეთედ მიგვაჩნია ჯურღმ ულთა მცხოვრებთათვის. ვფიქრობთ, რომ ეს
ხელსაყრელი საშუალ
 ებაა, რათა სხვებსაც დავუსახოთ კარგი ქალაქური
ცხოვრების მაგალითები.
არ არსებობს არანაირ
 ი არსებითი მიზეზი, რომლის გამოც შეუძლე
ბელია საგადასახადო ფონდებისა და სახელმწ იფო საბიუჯეტო სახსრების
მეშვეობ ით ჯურღმ ულების გაჯანსაღება დაჩქარდეს, ნაცვლ
 ად იმისა, რომ
ამავე სახსრებით ჯურღმ ულების ერთი ადგილიდან მეორ
 ეზე გადანაცვ
ლება, ან მათი შენიღბვ ა ფინანსდებოდეს. ბინათმშ ენებლობის სუბსიდი
რება შესაძლებელია არსებული პრაქტიკისაგან სრულიად განსხვავებული
გზით. ამ საკითხს მომდევნო თავი ეძღვნ ება.
არ არსებობს რაიმ ე არსებითი მიზეზი, რომლის გამოც აუცილებე
ლია სახელმწ იფო მშენებლობის გამოყენება სამოქალაქო და კულტურუ
ლი კატაკლიზმებისათვის. ეს სახსრები შეიძლება გადანაწილდეს და განი
კარგოს, როგორც სერიოზ ული შენატანი თანმიმდევრული ცვლილებების
პროცესში, როგორც მნიშვნ ელოვანი ინგრედიენტი ენერგიული, აქტიური
ქალაქის მატრიცის შესაქმნ ელად. სხვაგვარად მხოლოდ იმიტომ ვიქცე
ვით, რომ ეს „სხვაგვარი ქცევა“ სწორად მიგვაჩნია.
ჩრდილოვანი ფულის კონტროლი სახელმწ იფოს მიერ, ძალიან ძნე
ლია, მაგრამ ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხე
ლი შევუშალოთ მის კატაკლიზმურ გავლენებს. ტერიტორიების შავ სიაშ ი
შეტანა ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ექსპლ
 ოატ
 ატორული ფულის კატაკ
ლიზმური გამოყენებისთვის. ამ შემთხვევაში პრობლემას წარმოადგენს
არა მხოლოდ ექსპლ
 ოატ
 ატორული კატაკლიზმური ფული, არამედ საზო
გადოების მიერ, ტრადიციული ინვესტირების უარყოფის მხარდაჭერა.
სახელმწ იფო ფულის კატაკლიზმური გამოყენება, სხვა შედეგთა გარ
და, თანმდ
 ევი ეფექტის სახით მშვენიერი პირობების შექმნ ას იწვევს ჩრდი
ლოვანი ფულისათვის. რომ გავიგოთ, რატომ ხდება ასე, მხედველობაში
უნდა მივიღოთ, რომ ჯურღმ ულებში ბინათმფ
 ლობელები, პანუჩის მოხსე
ნების პერსონაჟი აფთიაქ არისაგან განსხვავებით, კარგად ხეირ
 ობენ იძუ
ლებითი გასხვისების წესის განუკითხავი გამოყენებით. როდესაც შენობა
ამ უფლების გამოყენებით შეისყიდება, ფასის დადგენისას, როგორც წესი,
სამი ფაქტორი მიიღ
 ება მხედველობაში: ქონების საბაზრო ღირებულება,
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მისი აღდგ
 ენის ღირებულება და მოცემულ ეტაპზე შენობის მიერ მოგების
მოტანის შესაძლებლობა (აქ არ იგულისხმება ამ შენობაში განთავსებული
ბიზნესის, თუკი ასეთი არსებობს, შესაძლო მოგება). რაც უფრო კაბალუ
რი პირობებით ხდება შენობის ექსპლ
 ოატ
 ირება, მით უფრო მეტი მოგების
მოტანა შეუძლია მას, და შესაბამისად, მით მეტ სარგებელს ნახულობს
მფლობელი. გასხვისება ჯურღმ ულების სახლების მფლობელთათვის იმ
დენად მომგებიან ია, რომ ზოგიერთი მათგანი სპეციალ
 ურად ყიდულობს
სახლებს სახელმწ იფოს მიერ შავ სიაშ ი შეტანილ ტერიტორიებზე, შიგნით
უამრავ ადამიანს ასახლებს, და გასაქირავებელ ფასს ზრდის – არა იმდე
ნად გაქირავებიდან მოგების მისაღებად, რამდენადაც სახელმწ იფოსათ
ვის უფრო მაღალ ფასად მიყიდვის მიზნით. ასეთ ბიზნესთან საბრძ ოლვე
ლად ზოგიერთ ქალაქში „მფლობელობაში სწრაფი გადაცემის შესახებ“
კანონი შემოიღ
 ეს, რაც ტერიტორიის შავ სიაშ ი შეტანის გადაწყვეტილების
მიღების დღესვე, მასზე არსებული უძრავი ქონების, ტექნიკურად სახელ
მწიფო საკუთრებაში გადაცემის საშუალ
 ებას იძლევა. ამასთან, გასაყიდ
ფასზე მოლაპარაკება და ქონების შეფასება, მომავლისთვის გადაიდ
 ება.9
ყველგან, სადაც ექსპლ
 ოატ
 ატორულად გამოყენებული შენობები არ
სებობს, მათი მფლობელები ჯურღმ ულთა წმენდისას მდიდრდ
 ებიან. მათ
შეუძლიათ, და ხშირად სარგებლობენ კიდეც ამ შესაძლებლობით, გამო
იყენონ გასხვისების კომპენსაცია ქალაქის სხვა რაიო
 ნ ებში კიდევ უფრო
მეტი ქონების შესაძენად, რომელთაც შემდეგ წარმატებით გადააქცევენ
ჯურღმ ულებად. თუკი სამომავლოდ ასევე მოხდება ახალი ჯურღმ ულების
გასხვისება, მით უკეთესი იქნება ასეთი ინვესტორის ფინანსებისათვის. ნი
უ-იორკში ზოგიერთ მსგავს ინვესტორს ახალ ადგილას არა მხოლოდ სა
კუთარი ფული მიაქვს, არამედ ყოფილი მოქირავნეებიც თან მიჰყავს, და
ამით ქალაქს გადასახლების პრობლემის გადაჭრაში ეხმარება. ჯურღმ უ
ლების ადგილმონაცვლ
 ეობ ას საკუთარი მეთოდები აქვს. ეს თვითდაფი
ნანსებადი პროცესია.
კიდევ ერთხელ აღვნ იშნავ, რომ ჩრდილოვანი ფულის კატაკლიზ
მური გამოყენება ახალი ჯურღმ ულების შესაქმნ ელად, არ არის მხოლოდ
ამ ფულთან დაკავშირებული პრობლემა. გარკვეულწილად, ესაა ჯურღმ უ
9    ბუნებრივია, ამ კანონების მიზანია აღკვეთოს მფლობელის შეცვლის შესაძლებლობა
შუალედურ პერიოდში, და ამით ქონებაზე ფასის ზრდას შეუშალოს ხელი. ამ მიზანს
კანონი აღწევს, მაგრამ მათი თანმდევი ეფექტია შენობის კანონიერ მფლობელთა მძიმე
მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესება. მაგალითად, ბოსტონის უესტ-ენდში სწრაფი
გასხვისების კანონმა ბინათმფლობელები სასოწარკვეთამდე მიიყვანა. ტერიტორიის შავ
სიაში შეტანის დღიდან, ამ სახლების მდგმურებმა ფულის გადახდა იწყეს ქალაქისადმი, და
არა – ყოფილი მფლობელებისადმი, მფლობელებს ასევე მოუხდათ ქალაქისთვის ქირის
გადახდის დაწყება. ასე თვეობით გრძელდებოდა, ზოგჯერ, თითქმის მთელი წელი, ამასთან,
ყოფილ ბინათმფლობელს გადასვლის საშუალება არ ეძლეოდა, რადგან ფული ჯერ არ
მიეღო, და მეტიც – წარმოდგენა არ ჰქონდა, რამდენს მიიღებდა. ბოლოს და ბოლოს, იგი
ნებისმიერ პირობაზე თანხმდებოდა (ავტ. შენ.).
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ლების, როგორც ასეთის, ადგილმონაცვლ
 ეობ ის (სახელმწიფოს მხარდა
ჭერით) პრობლემა.
           და ბოლოს, ჩრდილოვანი ფულის გამოყენების კონტროლი შესაძ
ლებელი იქნებოდა გადასახადების მეშვეობ ით, რაზეც პანუჩის მოხსენება
შიცაა საუბარი:
„ვერანაირი კანონის აღსრულება ან საგადასახადო შეღავათების
გამოყენებით განხორციელებული, საცხოვრებელ შენობათა რეკონსტ
რუქცია ნიუ-იორკის საბინაო მეურნეობ ის სააგ
 ენტოს მიერ, ვერ შეაჩ ერებს
ჯურღმ ულების გაჩენას, სანამ ჯურღმ ულების მომგებიან ობა არ აღიკვე
თება გადასახადების დაწესების გზით [მოგების გადასახადის დაწესება
აუცილებელია], რათა დაიძლიოს გავლენა ფედერალური საშემოსავლო
გადასახადის სტრუქტურისა, რომლის ნორმატიული დებულებები ამორ
ტიზაციის ა და კაპიტალის ზრდის შესახებ, წარმოუდგენლად მომგებიანს
ხდის ჯურღმ ულებში ქონების ფლობას...
მაღალი სიმჭიდროვის მონაკვეთზე არსებულ ჯურღმ ულებში, სადაც
საცხოვრებლის მოთხოვნილება კრიტიკულია, ხოლო ქირის ფასები – ყა
ჩაღური, ქონების მფლობელი არ საჭიროებს შენობის რემონტს. წლიდან
წლამდე იგი ამორტიზაციისთვის დაწესებულ საგადასახადო შეღავათს მი
ითვისებს, ხოლო მას შემდეგ, რაც მისი ქონების საბალანსო ფასი ნულს
გაუტოლდება, ყიდის მას ისეთ ფასად, რომელიც ბინის ქირის მაღალი გა
ნაკვეთის კაპიტალიზირებას ახდენს. გაყიდვის შემდეგ იგი იხდის გასაყიდი
და საბალანსო ფასის სხვაობ ის 25%-ს, შემდეგ კი, ახალ უძრავ ქონებას შე
იძენს ჯურღმ ულებში, და იგივე პროცესი ხელახლა იწყება. [საგადასახადო
ორგანოების მიერ ჯურღმ ულების ქონების მფლობელთა მოგების შემოწ
მება] გამოავლენდა მათი საგადასახადო დავალიან ების მოცულობას, და
იმ საჯარიმო სანქციების ზომას, რომელიც მათ ამორტიზაციაზ ე უკანონოდ
მიღებული საგადასახადო შეღავათების გამო უნდა გადაიხ ადონ“.
ცინიკოსები, ყოველ შემთხვევაში ისინი, ვისთანაც მე მისაუბრია,
თვლიან, რომ ექსპლ
 ოატ
 ატორული ფული იმიტომაც გრძნობს თავს ასე
დალხენილად ჩვენს დიდ ქალაქებში, რომ ჩრდილოვანი ინვესტიციის
სამყაროს მძლავრ ინტერესს წარმოადგენს, და რომ იგი კანონმდ
 ებლებ
ზე და ჩინოვნიკებზე კულისებს მიღმა გავლენის მოხდენის ეფექტურ საშუ
ალებებს ფლობს. მე არ მაქვს შესაძლებლობა გავარკვიო, მართლა ასეა
ეს, თუ არა. როგორც არ უნდა იყოს, ვფიქრობ, რომ ამ სიტუაც
 იაშ ი დიდ
როლს თამაშობს აპათია, რომელსაც ყველა დანარჩენი მოუცავს. საბი
ნაო მშენებლობის ზოგიერთი თანამედროვე სპეციალ
 ისტი, ჩრდილოვანი
სამყაროს მაღალ მოგებას ქალაქის რეკონსტრუქციის პროცესში ლოგიკუ
რად აფუძნებს. „ჯურღმულები საზოგადოების ქმნილებაა“, – ამბობენ ისინი
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– „და ამდენად, სამართლიან ია, რომ სწორედ საზოგადოება იხდის ქალა
ქების მათგან გაწმენდის ფასს“. თუმცა, ჩნდება კითხვა: კერძოდ ვის უხდის
საზოგადოება და სად მიდის ეს ფული? აპათიას, ყველა სხვა ფაქტორის
გარდა, აძლიერებს ის აზრიც, რომ ძველი ჯურღმ ულების შენობათა მოს
პობის გზით, ასე თუ ისე, პრობლემაც ქრება. ეს აზრი ძალზე შორსაა ჭეშმა
რიტებისაგან.
ძალიან ადვილია დიდი ქალაქების დაცემაში ბრალი დავდოთ ტრან
სპორტს, ემიგრანტებს, საშუალ
 ო კლასის კაპრიზებს... მაგრამ ამ დაცემის
მიზეზები გაცილებით ღრმა და რთულია. ისინი დაკავშირებულია ჩვენს
წარმოდგენებთან იმის შესახებ, თუ რა გვსურს; ჩვენს გაუცნობიერებლო
ბასთან, თუ როგორ ფუნქციონ ირებს ქალაქი. ფულის საქალაქო მშენებ
ლობისა და რემონტისათვის გამოყენების (და გამოყენებაზე უარის თქმის)
ფორმები, დღესდღეობ ით, ქალაქის დაცემის უმძლ
 ავრესი ფაქტორებია.
ფულის გამოყენების ფორმები, აღორძინებისთვის საჭირო ინსტრუმენტე
ბად უნდა გადაიქცეს და გამანადგურებელი კატაკლიზმების წარმოშობის
ნაცვლ
 ად, უწყვეტ, თანმიმდევრულ, რთულ და დახვეწილ ცვლილებებს
უნდა განაპირობებდეს.
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ნაწილი მეოთხე
განსხვავებული ტაქტიკები
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17
საბინაო სუბსიდირება
იმ ამოცანათა უმეტესობა, რომელთა შესახებ აქამდე ვწერდი, კერ
ძოდ კი ისეთები, როგორიცაა ჯურღმ ულების გაჯანსაღება, მრავალფე
როვნების წახალისება, ქუჩების ცხოველმყ ოფელობაზე ზრუნვა – ჩვენ
დროში ქალაქგეგმარების ამოცანებად არ ითვლ
 ება. ამიტომაც დამგეგმა
რებლები და ორგანიზაციები, რომლებიც ამ გეგმებს ახორციელებენ, ამ
საკითხთა გადაწყვეტისთვის საჭირო სტრატეგიას ა და ტაქტიკას არ ფლო
ბენ.
თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქგეგმარებას არ გააჩნია გათვ
ლები ისეთი ქალაქების ასაშენებლად, რომლებიც შესაბამისად იმუშავებს,
მან მაინც გამოიმ უშავა მრავალი სხვა ტაქტიკა. ის უგუნურ სტრატეგიათ
 ა
განხორციელებაზეა ორიენტირებული და სამწუხაროდ, ამას წარმატებით
ახერხებს.
თემებს, რომელთაც ამ ნაწილში წამოვჭრი, დღეს ბუნებრივად მია
კუთვნ ებენ ქალაქთმშ ენებლობის სფეროს: საცხოვრებლების სუბსიდირე
ბა, ტრანსპორტი, ქალაქის ვიზუალ
 ური დიზაინ ი, ანალიტიკური მეთოდები.
ჩვეულებრივმა თანამედროვე ქალაქგეგმარებამ იცის რისკენ მიისწრაფ
ვის ამ სფეროებში, და ბუნებრივია, შესაბამის ტაქტიკებსაც ფლობს – ამას
თან, იმ რაოდ
 ენობით და იმდენად საფუძვლ
 იან ად დამუშავებულს, რომ
როდესაც რომელიმე მათგანის ვარგისიან ობის საკითხი დგება, მისი განს
ჯა, როგორც წესი, სხვა ტაქტიკების მიერ დადგენილ პირობათა ფარგლებ
ში ხდება (მაგალითად, ასე უნდა მოვიქცეთ, რათა სესხის ფედერალური
გარანტია მივიღოთ). ამგვარად, საკუთარი ტაქტიკების ტყვეებად ვიქეცით
და თითქმის ვეღარ ვამჩნ ევთ სტრატეგიას მათ მიღმა.
ტაქტიკაზე საუბრის დასაწყებად კარგი ათვლ
 ის წერტილი იქნებოდა
საბინაო სუბსიდირების თემა, რადგან ბოლო წლების განმავლობაში შემუ
შავებულმა და დახვეწილმა მეთოდებმა, რომელთა მიზანიც ღარიბი მო
სახლეობ ისათვის საცხოვრებელი პროექტების მშენებლობაა, დიდი გავ
ლენა მოახდინა ქალაქგეგმარების ტაქტიკაზე ყველა სფეროში. „განიცადა
თუ არა სახელმწ იფო ბინათმშ ენებლობამ საბოლოოდ კრახი?“ –  იკითხა
საბინაო საკითხების ექსპერტმა ჩარლზ აბრამსმა, რომელმაც გააკრიტიკა
იგი, როგორც საკუთარ ამოცანებზე ცუდად მორგებული და ქალაქის ტე
რიტორიების წმენდასთან კომბინაციაშ ი – „აბსურდული“.
შემდეგ კი ასე უპასუხა საკუთარ შეკითხვას:
„არა, მან კრახი არ განიცადა... პირიქით, ბევრი რამ დაამტკიცა... მან
დაამტკიცა, რომ ვრცელი ქალაქური მონაკვეთი, რომელიც დაცემას გა
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ნიცდის, შეიძლება ერთმა პროექტმა მოიცვას და გარდაქმნ ას; მან ფარ
თომასშტ
 აბიან ი ქალაქური მშენებლობებისადმი საზოგადოების მხარდა
ჭერა მოიპ ოვა, და მისთვის იურიდიული ბაზა შექმნ ა; მან დაამტკიცა, რომ
საბინაო ობლიგაციები – საუკეთესო დაბანდების საშუალ
 ებაა; რომ საჯა
რო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – სახელმწ იფოს ვალია; რომ საბი
ნაო უზრუნველყოფის მექანიზმმა სულ მცირე, კორუფციის გარეშე შეიძლე
ბა იმუშაოს. ეს ყველაფერი არცთ
 უ მცირე მიღწევაა“.
მართლაც, არცთ
 უ მცირე მიღწევებია. ტერიტორიის ფართომასშ
ტაბიან ი წმენდა, ჯურღმ ულების გადანაცვლ
 ება, მათი მახეში მოქცევა,
საცხოვრებელი პროექტების ერთგვაროვნად შენება, ადამიან ების და
ხარისხება შემოსავლების მიხედვით და გამოყენებათა სორტირება ისე
ღრმად ჩაიბ ეჭდა ადამიანთა ცნობიერებაში, როგორც ქალაქგეგმარების
მაგალითები თუ ტექნიკურ საშუალ
 ებათა ნაკრები, რომ ქალაქმგ
 ეგმარებ
ლებიც და უმრავლეს შემთხვევაში ჩვეულებრივი მოქალაქენიც, ჩიხში
შედიან, როდესაც ცდილობენ ქალაქის რეკონსტრუქცია ამ ყველაფრის
გარეშე წარმოიდგინონ. ჩიხიდან რომ გამოვიდეთ, იმ თავდაპირველ გაუ
გებრობაში უნდა გავერკვეთ, რომელსაც მთელი ეს წარმოსახვითი კონსტ
რუქცია ეფუძნება.
ერთი ჩემი ნაცნობი 18 წლამდე თვლიდა, რომ ბავშვ ი დედის ჭიპი
დან იბადება. ეს აზრი მას ადრეულ ბავშვ ობაში გაუჩნდ
 ა, და მას შემდეგ,
რაც არ უნდა მოესმინა მშობიარ
 ობის შესახებ ამ ჭკვიან და გონებაგახს
ნილ ახალგაზრდას, იგი ახერხებდა მოსმენილი საკუთარი თავდაპირვე
ლი შეცდომისთვის მიესადაგებინა. ამგვარად, რაც უფრო მეტს იგებდა,
მისი წარმოდგენა თითქოსდა მეტ დამაჯერებლობას იძენდა. იგი ადამი
ანის ერთ-ერთ ყველაზე უნივერსალურ, დახვეწილ და ამავე დროს, და
მაბნეველ უნარს დიდ გასაქანს აძლევდა. ყოველი უარყოფილი ახსნის
სანაცვლ
 ოდ, ახალს პოულობდა – შეუძლებელი იყო მისი ცრურწმენის
ამოძირკვა მხოლოდ ტოტების მოსხეპვის გზით. მისი რთული გამონაგო
ნის გასაქარვებლად საჭირო იყო ჭიპის ანატომიიდ
 ან დაწყება. როდესაც
მისმა მშობლებმა ბუნების პირველადი არასწორი გაგება აღმოფხვრ
 ეს,
მან სწრაფად გამოავლინა სხვა, უფრო დამაიმ ედებელი ადამიან ური უნა
რი – ისე ადვილად შეძლო საკუთარი გაუგებრობებისაგან გათავისუფლე
ბა, რომ მოგვიან ებით, ბიოლ
 ოგიის მასწავლებელი გახდა (და სხვათა შო
რის, დიდი ოჯახის დედაც).
მაგრამ, ქალაქების ფუნქციონ ირებასთან დაკავშირებულ გაუგებრო
ბათა ნაკრები, რომელიც სუბსიდირებული საცხოვრებლის შინაარსსაც
განსაზღვრ
 ავს, აღარ შემოიფ
 არგლება მხოლოდ ჩვენს ცნობიერებაზე ზე
გავლენით. დღეს, ის უკვე გამოხატულებას ჰპოვებს იმ საკანონმდ
 ებლო,
ფინანსურ, არქიტექტურულ და ანალიტიკურ ინსტრუმენტებში, რომლებიც
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ქალაქებთან მიმართებით გამოიყ ენება.
ჩვენს ქალაქებში საკმაოდ ღარიბი ადამიან ები ცხოვრობენ საიმ ი
სოდ, რომ ხელი მიუწვდ
 ებოდეთ  საცხოვრებლის იმ ხარისხზე, რომელსაც
(როგორც ჩვენი სამოქალაქო ცნობიერება გვკარნახობს) სამართლიან ად
იმსახურებენ. მეტიც, მრავალ ქალაქში საცხოვრებელი ბინების უკმარისო
ბაა, ახალი საცხოვრებელი ფართის შექმნ ა კი, ხშირად, დაინტერესებულ
ადამიანთა ფინანსურ შესაძლებლობებს აღემატება. ამ მიზეზების გამო,
სულ მცირე, გვესაჭიროება ქალაქური საცხოვრებლების გარკვეული ნაწი
ლის სუბსიდირება.
ასეთია მარტივი და ცხადი პასუხი სუბსიდირების მიზეზების შესახებ
კითხვაზე. გარდა ამისა, იგი ტოვებს სივრც
 ეს სუბსიდირების საშუალ
 ებათა
როგორც ფინანსური, ასევე ფიზიკური გზების არჩევისათვის.
მაგრამ შეხედეთ, როგორი ჩახლართული და მოუქნელი შეიძლება
გახდეს, ან  უკვე გახდა  ეს მიზეზები, თუკი შეკითხვას: რა არის ქალაქებ
ში საცხოვრებლების სუბსიდირების მიზეზი? – ცოტა განსხვავებულ, თუმცა
ერთი შეხედვით, მარტივ პასუხს გავცემთ.
პასუხი, რომელიც დიდი ხნის წინათ მივიჩნიეთ სწორად, შემდეგია:
საცხოვრებლების სუბსიდირება იმისთვის გვჭირდება, რომ დავაკმაყოფი
ლოთ ის მოსახლეობ ა, რომლის ბინებით უზრუნველყოფაც შეუძლებელია
კერძო ბიზნესის ინიციატ
 ივებით.
და რამდენადაც (გრძელდება პასუხი) ეს, ასე თუ ისე, აუცილებელია,
საცხოვრებლების სუბსიდირება უნდა განასახიერებდეს და წარმოადგენ
დეს კარგი პროექტირებისა და ქალაქგეგმარების პრინციპებს.
ეს საშინელი პასუხია, და მისი შედეგებიც შემზარავია. სემანტიკური
შემობრუნება მოულოდნელად წარმოგვიდგენს ადამიან ებს, რომლებიც
ვერ იქნებიან უზრუნველყოფილნი საცხოვრებლით კერძო ბიზნესის მიერ,
და ამდენად, უნდა მოინ ახოს რაიმ ე სხვა გზა. თუმცა რეალ
 ურ ცხოვრება
ში ამ ადამიან ების საბინაო მოთხოვნილებები რაიმ ე განსაკუთრებულს არ
წარმოადგენს, და კერძო ბიზნესის შესაძლებლობების ფარგლებს არ ცდე
ბა, განსხვავებით, მაგალითად, პატიმართა, ნაოსნობაში მყოფ მეზღვაურ
თა ან სულიერად ავადმყ ოფთა საცხოვრებელი მოთხოვნილებებისგან.
კერძო ბიზნესს შეუძლია თითქმის ყველას ჩვეულებრივი საცხოვრებელი
მოთხოვნილებები დააკმაყოფილოს. ადამიან ები, რომელთა შესახებაც
ვსაუბრობთ, განსაკუთრებულ მდგომარეობ აში იმყოფებიან მხოლოდ იმი
ტომ, რომ არ შეუძლიათ საცხოვრებლის საფასურის გადახდა.
და აი, „ადამიანები, რომელთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
კერძო ბიზნესის მიერ ვერ ხერხდება“ ერთადერთი სტატისტიკური პარა
მეტრის – მათი შემოსავლების საფუძველზე, პატიმრების მსგავსად, განსა
კუთრებული საცხოვრებელი მოთხოვნილებების სტატისტიკურ ჯგუფად გა
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დაიქცნ ენ. პასუხის მეორ
 ე ნაწილი რომ განახორციელონ, ამ სტატისტიკურ
ჯგუფს იყენებენ, როგორც საცდელ ბოცვერს უტოპიური ექსპერიმენტების
თვის.
თუნდაც თავად უტოპისტების მიერ ქალაქებისთვის მომზადებული
სქემები სოციალ
 ურად აზრს მოკლებული არ ყოფილიყო, მაინც არასწო
რია შემოსავლის მიხედვით მოსახლეობ ის მცირე ჯგუფის გამოყოფა და
მათი განსახლება განსაკუთრებულ მონაკვეთებზე, განსხვავებული სქემე
ბით. „განცალკევებული, მაგრამ თანასწორი“ – მხოლოდ პრობლემებს
უქადის საზოგადოებას, რომელიც კასტურობას ღვთაებრივი წესრიგის
ნაწილად არ მიიჩნევს; „განცალკევებული, მაგრამ უკეთესი“ – იმთავითვე
წინააღმდ
 ეგობას შეიც
 ავს, თუკი იგი უთანასწორობის ერთი კონკრეტული
ფორმის მიხედვით ხორციელდება.
მცდარია თავად წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ საბინაო სუბსიდი
რება უნდა ხდებოდეს კერძო სექტორისა და ბინათმფ
 ლობელების გვერ
დის ავლით. სახელმწ იფო საკუთარ თავზე არ იღებს მფლობელისა და
მმართველის ფუნქციას ფერმების ან ავიახ აზების სუბსიდირებისას. სახელ
მწიფო, როგორც წესი, არ კისრულობს სახელმწ იფო ფონდებიდან სუბსი
დირებული მუზეუმების მართვის ფუნქციას აც. იგი საჭიროდ არ მიიჩნევს
ფლობდეს ან მართავდეს საქველმოქმედო საავ ადმყ ოფოებს, რომელთა
აღჭურვა დღეს სულ უფრო ხშირად, მხოლოდ სახელმწ იფო სუბსიდიები
თაა შესაძლებელი.1
სახელმწ იფო საცხოვრებელი პროგრამები გამოირჩევა, ლოგიკუ
რად მათი მსგავსი, კაპიტალიზმისა და სახელმწ იფოს პარტნიორ
 ობის იმ
ფორმებისგან, რომლებიც ჩვენთან ჩამოყალიბდა. ამ პროგრამებში გან
სახიერებულია შეხედულება, თითქოს სახელმწ იფო უნდა ფლობდეს ან
განკარგავდეს რაიმ ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მან ამისათვის სუბსიდია გა
მოყო.
რაკიღა არ არსებობს იდეოლ
 ოგია, რომელიც სახელმწ იფოს, რო
გორც ბინათმფ
 ლობელს ქვეყნის ცხოვრების დანარჩენი სფეროების კონ
ტექსტში ჩასვამდა, არ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორ უნდა მოვექცეთ ამ
ყველაფერს. ჩინოვნიკები, რომლებიც პასუხს აგებენ ამგვარ პირობებში
ბინათმშ ენებლობასა და მის მართვაზე, მუდმივად შიშობენ, რომ მათმა
კაპრიზულმა დამსაქმებლებმა – გადასახადების გადამხდელებმა, ხარვე
ზები არ შენიშნონ საცხოვრებელ პირობებში, მორალურ ატმოსფეროში ან
კომუნალურ სერვისებში და ამაში ბრალი ჩინოვნიკებს არ დასდონ. შედე
1   განსვენებული მარშალი შაფერი, შეერთებული შტატების ჯანმრ
 თ
 ელობის დაცვის სამსა
ხურის ბრწყინვალე მოღვაწე, რომელმაც შეიმ უშავა და მრავალი წელი ხელმძ ღვანელობდა
საავ ადმყ ოფოების მშენებლობის ფედერალურ პროგრამას, სამუშაო მაგიდის უჯრაში ინა
ხავდა ფურცელს, რომელსაც დროდადრო დახედავდა ხოლმე. აი, რა ეწერა ფურცელზე:
„თვით გიჟიც კი, უკეთესად ჩაიცმევს დამოუკიდებლად, ვიდრე ბრძენი ადამიან ი გააკ ეთებდა
ამას მის მაგიერ“ (ავტ. შენ.).
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გად ეს ჩინოვნიკები ზოგ საკითხებში დაუშვებლად ქედმაღალნი ხდებიან,
ზოგში კი – მიუტევებლად გაუბედავნი.
ვინაიდ
 ან სახელმწ იფო ბინათმფ
 ლობელის როლში გამოდის, იგი
კერძო ბინათმფ
 ლობელთა პოტენციურ კონკურენტს წარმოადგენს. კონ
კურენცია რომ უსამართლო არ იყოს, აუცილებელი ხდება კარტელური2
შეთანხმებები. კარტელიზაციის ობიექტად თავად მოსახლეობ ა იქცევა;
ერთი კარტელური მონაკვეთიდან მეორ
 ეზე გადასვლ
 ა ადამიან ის შემო
სავლის მოცულობით განისაზღვრ
 ება.
დასკვნ ა იმ ადამიანთა სუბსიდირების აუცილებლობის შესახებ,
„რომლებიც საცხოვრებლით ვერ იქნებიან უზრუნველყოფილნი კერძო
ბიზნესის მიერ“, დამღუპველი აღმოჩნდ
 ა ქალაქებისთვის. ქალაქმა, რო
გორც ორგანიზმმ ა მყისიერად შეწყვიტა არსებობა. ფორმალურად რომ
ვთქვათ, იგი გადაიქცა დახარისხებული სტატისტიკური ერთეულებით და
სახლებულ ტერიტორიათ
 ა უძრავ ერთობლიობ ად.
დასაწყისიდანვე ამ კონცეფციას არაფერი ჰქონდა საერთო არც თა
ვად პრობლემის არსთან, არც იმ ადამიანთა უშუალ
 ო ფინანსურ მოთხოვ
ნილებებთან, ვისაც იგი ეხება, არც ქალაქების საჭიროებებსა და ფუნქციო
ნირებასთან, არც დანარჩენ ეკონომიკურ სისტემასთან და არც თვით ჩვენს
ტრადიციაშ ი დამკვიდრებულ სახლის  მნიშვნ ელობასთან.
ერთადერთი, რაც ამ კონცეფციის სასარგებლოდ შეიძლება ითქვას
ისაა, რომ მან საშუალ
 ება მოგვც
 ა როგორც სოციალ
 ურ, ასევე ფიზიკურ
განზომილებებში ექსპერიმენტალურად შეგვემოწმებინა ქალაქგეგმარე
ბის ზოგიერთი თეორ
 ია. შედეგი უარყოფითი აღმოჩნდ
 ა.
საკუთარი საცხოვრებლის დაფინანსების უუნარო ადამიანთა სუბსი
დირების პრობლემა, არსებითად, დაიყვანება შემდეგ საკითხზე: როგორ
შევავსოთ მათი გადახდის შესაძლებლობასა და საცხოვრებლის რეალ
 ურ
ფასს შორის განსხვავება. შესაძლოა მათ საცხოვრებლით კერძო მფლო
ბელები უზრუნველყოფდნ ენ, ხოლო სხვაობ ის დაფარვა ან პირდაპირ,
მომწოდებელთა სუბსიდირების წესით, ან არაპირდაპირად – მობინად
რეთათვის საქირავნო შეღავათების დაწესებით ხდებოდეს. ამის განხორ
ციელების მრავალი ტაქტიკური მეთოდი არსებობს სხვადასხვა – ძველი
შენობების, ახალი შენობებისა და რეაბ ილიტირებული შენობების შემთხ
ვევებში.
აქ ერთ ასეთ მეთოდს შემოგთავაზებთ. არა იმიტომ, რომ მას ერთა
დერთ გონივრულ მეთოდად მივიჩნევ, არამედ იმიტომ, რომ მას შეუძლია
დახმარება გაგვიწიოს ქალაქის გაჯანსაღების სადღეის ოდ ყველაზე რთუ
2     კარტელი (cartel) – ფორმალური შეთანხმება კონკურენტ ფირმებს შორის, რომლის
მეშვეობითაც ხდება ფასების, წარმოების სიმძლავრეების, ბაზრის სეგმენტების განაწილების,
ტერიტორიების განაწილების ან სხვა საკითხთა რეგულირება (რედ. შენ.).
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ლი ამოცანების გადაჭრაში. კერძოდ, მას შეუძლია ხელი შეუწყოს ახალ
მშენებლობებს თანმიმდევრულად (არა კატაკლიზმურად); მათ გადაქცე
ვას ადგილობრივი მრავალფეროვნების ელემენტებად და არა სტანდარ
ტიზაციის ისეთ ფორმებად, როგორსაც შავ სიაშ ი შეტანილ რაიო
 ნ ებში
ახალი, კერძო მშენებლობისას მიმართავენ; აგრეთვე ჯურღმ ულთა უფრო
სწრაფ გაჯანსაღებას. მას, როგორც ვნახავთ, ადამიანთა საცხოვრებლე
ბით უზრუნველყოფის გარდა, შეუძლია სხვა პრობლემების გადაჭრაშიც
დაგვეხმაროს.
მეთოდს, რომელსაც მე გთავაზობთ, შეგვიძლია გარანტირებული სა
ქირავნო გადასახადის მეთოდი ვუწოდოთ. ფიზიკური ერთეულები, რომ
ლებთანაც მას აქვს საქმე, არა საცხოვრებელი პროექტები, არამედ ქალა
ქის ქუჩებზე, სხვა შენობებს შორის მდგომი ახალი თუ ძველი ნაგებობებია.
ასეთი ნაგებობები, გარანტირებული საქირავნო გადასახადით, შეიძლება
სხვადასხვა სახისა და ზომის იყოს – სამეზობლოს, ნაკვეთის ზომის ან იმ
ფაქტორების თავისებურებებიდან გამომდინარე, რომლებიც როგორც წე
სი, გავლენას ახდენს მეტ-ნ აკლებად ჩვეულებრივი ნაგებობების ტიპსა თუ
ზომაზე.
იმისთვის, რომ კერძო მესაკუთრეები მშენებლობისთვის წაახ ალი
სოს იმ ტერიტორიებზე, სადაც ასეთი საქმიან ობა აუცილებელია მოძველე
ბულ ნაგებობათა შესაცვლ
 ელად, ან საცხოვრებელი ფონდის შესავსებად,
სახელმწ იფო ორგანომ, რომელსაც პირობითად საცხოვრებელი სუბსი
დიების ბიუროს (სსბ) ვუწოდებ, მშენებლებს ორი სახის გარანტია უნდა
მისცეს.
პირველ რიგში, სსბ-მ გარანტია უნდა მისცეს მშენებელს, რომ მშენებ
ლობისათვის საჭირო ფინანსებს მიიღ
 ებს. თუკი მშენებელი ტრადიციული
საკრედიტო ორგანიზაციიდ
 ან აიღებს სესხს,   სსბ მის გარანტირებას მო
ახდენს. თუკი მშენებელი ასეთ სესხს ვერ მიიღ
 ებს, სსბ ვალდებულია თა
ვად გასცეს კრედიტი (ამ ვარიანტის გათვალისწინება იმისთვისაა საჭირო,
რომ ტრადიციულ კერძო საკრედიტო ორგანიზაციებს, ხშირად, შეთან
ხმებულად შეაქვს ესა თუ ის ტერიტორია შავ სიაშ ი. ამ წესის გამოყენება
მხოლოდ იმ შემთხვევაშია საჭირო, როდესაც ჩვეულებრივი წყაროებიდან
ვერ ხერხდება სახელმწ იფოს მიერ გარანტირებული გონივრული საპრო
ცენტო განაკვეთიან ი სესხის აღება).
გარდა ამისა, სსბ-მ ამ მშენებლებს (ან მათ, ვინც ნაგებობას მოგვია
ნებით შეიძ ენს) მათი ეკონომიკური მოგების ინტერესის შესაბამისი საქი
რავნო გადასახადის მიღების გარანტია უნდა მისცეს.
ფინანსირებისა და გარანტირებული შემოსავლების სანაცვლ
 ოდ
სსბ-მ უნდა მოითხოვოს: ა) რომ ნაგებობა აშენდეს მითითებულ მონაკვეთ
ზე, ზოგჯერ – ამ მონაკვეთის ზუსტად განსაზღვრ
 ულ ადგილზე; ბ) უმრავ
ლეს შემთხვევებში, მოსახლეობა შეირჩეს მითითებულ ტერიტორიაზ ე, ან
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მითითებულ შენობათა ჯგუფში მცხოვრები პრეტენდენტებიდან. ჩვეულებ
რივ, (მაგრამ არა ყოველთვის) ეს იქნება ახალმშ ენებლობის ახლომდე
ბარე ტერიტორიები. მალე ჩვენ ვნახავთ, რატომ შეიძლება ეს პირობები
სასარგებლო იყოს, მაგრამ მანამდე აუცილებელია სსბ-ს მესამე, და უკა
ნასკნელი ფუნქციის შესახებ ითქვას.
მას შემდეგ, რაც მფლობელმა პრეტენდენტთა რიცხვიდან მობინად
რენი აირჩია, სსბ მათი შემოსავლებით უნდა დაინტერესდეს. მას უფლება
არ უნდა ჰქონდეს მობინადრეებთან დაკავშირებული რაიმ ე სხვა ფაქტე
ბი მოიძ იოს – მხოლოდ შემოსავლის ოდენობა, და მითითებულ ადგილზე
ან მითითებულ შენობაში ცხოვრების ფაქტი. ჩვენ უკვე გვაქვს ორგანოები,
რომელთა უფლებამოსილების სფეროს განეკუთვნ ება ყველა მსგავსი სა
კითხი, მაგალითად, ბინათმფ
 ლობელსა და მობინადრეს შორის ურთიერ
თვალდებულებათა შესრულება, პოლიციური ფუნქციის განხორციელება,
სოციალ
 ური უზრუნველყოფა. სსბ-მ ეს ორგანოები არ უნდა ჩაან აცვლ
 ოს
– საუბარია არა უსარგებლო, გაურკვეველ და დამამცირებელ საქმიან ობა
ზე, რომლის ამოცანა ადამიანთა სულების გაკეთილშობილებაა, არამედ
– საქმიან ღონისძიებაზე, რომელიც, არც მეტი, არც ნაკლები, ადამიან ური
ღირსების შესაბამისი საცხოვრებლის დაქირავებისკენაა მიმართული.
მსგავსი პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებლის მიღების ყველა,
ან თითქმის ყველა პრეტენდენტი, დასაწყისისთვის მაინც, ვერ შეძლებს
ეკონომიკურად მომგებიან ი გადასახადი სრულად გადაიხ ადოს. სსბ-მ
სხვაობ ა უნდა დაფაროს. შემოსავლების შესახებ მონაცემების მოგროვე
ბა და მათი საცხოვრებლის ზომებთან შესაბამისობის ანალიზი, ყოველწ
ლიურად უნდა განხორციელდეს – სწორედ ისე, როგორც საშემოსავლო
გადასახადის დეკლარაციები მუშავდება. მსგავსი მექანიზმი უკვე გამოიყ ე
ნება საჯარო საცხოვრებლის სისტემის შემთხვევაში (თუმცაღა, საქმესთან
დაუკავშირებელი, სრულიად არაფერში საჭირო ჭორების ქექვასა და მოგ
როვებასთან ერთად). ამ მექანიზმს წარმატებით ვიყენებთ მრავალ სხვა
სფეროში. მაგალითად, კოლეჯები და უნივერსიტეტები მისი დახმარებით
ანაწილებენ სტიპენდიის ფონდებს.
თუკი ოჯახის შემოსავალი იზრდ
 ება, ბინის ქირაში მისი წილიც იზრ
დება, შესაბამისად, სუბსიდიის წილი მცირდება თუკი და როდესაც ოჯახი
იმ ზღვარს აღწევს, რომ დამოუკიდებლად შეუძლია გადაიხ ადოს საცხოვ
რებლის სრული ფასი, სანამ ეს მდგომარეობ ა ნარჩუნდება, იგი სსბ-ს
ზრუნვის ობიექტთა წრიდან გამოდის. ასეთ ოჯახს, ან ინდივიდუალ
 ურ მო
ბინადრეს იმდენ ხანს შეუძლია დარჩეს ბინაში, რამდენსაც მოის ურვებს,
თუკი ქირას სრულად იხდის.
რაც უფრო წარმატებით შეინ არჩუნებს ასეთი გზით შექმნ ილი ნაგებო
ბები მობინადრეებს,  რომელთა ფინანსური მდგომარეობ ა გაუმჯობესდა,
მით მეტი სუბსიდია დარჩება სხვა ნაგებობებისა და ოჯახებისათვის. პროგ
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რამის უნარზე, წაახ ალისოს სტაბილურობა და მისი თანმხ ლები მოსახლე
ობის თვითდივერსფიკაცია, მნიშვნ ელოვანწილად იქნება დამოკიდებუ
ლი სამშენებლო პროგრამების გავრც
 ელების სისწრაფე და რაოდ
 ენობა,
სუბსიდიის არსებული მოცულობის ფარგლებში. პროგრამა მგრძნობიარ
 ე
უნდა იყოს იმ ადამიანთა მოთხოვნილებებისადმი, რომელთაც არჩევანის
შესაძლებლობა გაუჩნდ
 ათ, ასევე პრინციპებისადმი, რომლებიც საფუძვ
ლად უდევს მიმზიდველი, უსაფრთ
 ხო, საინტერესო ქალაქური სამეზობ
ლოების შექმნ ას, სადაც ადამიან ები საკუთარი არჩევანის საფუძველზე
ისურვებდნ ენ დარჩენას. თუკი პროგრამა ამ მიმართულებით მარცხს გა
ნიცდის, ეს მარცხი ავტომატურად შეაფ
 ერხებს მის გაფართოებას. გა
ფართოება საფრთ
 ხეს არ შეუქმნ ის ადგილობრივ მშენებლებს და ბინათ
მფლობელებს, როგორც ეს ხშირად ხდება საქალაქო საცხოვრებლების
მშენებლობისას: აკი ფართოვდება არა რაიმ ე სხვა, არამედ მათი საკუთ
რება. იგი არ დაემუქრება არც კერძო საკრედიტო ორგანიზაციებს, რამ
დენადაც მათ ფუნქციებს სსბ საკუთარ თავზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში
აიღებს, როცა ისინი თავად არ მოის ურვებენ ფინანსირებაში მონაწილეო
ბის მიღებას.
ეკონომიკურად მომგებიან ი ყოველწლიური საბინაო ქირის გარან
ტია, საქირავნო ქონების მთელი ამორტიზაციის პერიოდზე უნდა გავრ
ცელდეს. მისი ხანგრძ ლ
 ივობა შესაძლებელია ვარირებდეს 30-დან 50
წლამდე, და ასეთი ვარიაც
 იები სასურველია, როგორც ერთ-ერთი ფაქ
ტორი, რომელიც ნაგებობათა მრავალფეროვნებას წაახ ალისებს; გარ
და ამისა, იგი დაადგენს იმ ვადების სხვაობ ას, როდესაც გარანტირებული
საბინაო ქირის საცხოვრებლები შეიძლება დაინგრეს, ან სრულიად სხვა
მიზნების შესაბამისად გადაკეთდეს. უდავოა, რომ ამ და სხვა მეთოდებით
მშენებარე რაიონში, დროთა განმავლობაში, ახალ მშენებლობათა უწყ
ვეტობა იმ ვადების მრავალფეროვნებას წარმოშობს, რომლის შემდეგაც
თავად ნაგებობები, ან მათი პირველადი ფუნქციები, აუცილებლობის შემ
თხვევაში, არსებობას შეწყვეტს.
ეკონომიკურად მომგებიან ი ქირის გამოთვლ
 ისას აუცილებელი იქ
ნება ამორტიზაციის ა და ვალის მომსახურების ფიქსირებული განაკვეთე
ბის გამოყენება; ასევე გასათვალისწინებელი იქნება მიმდინარე რემონ
ტის და საცხოვრებლის მომსახურების დანახარჯები, რომელიც ფულის
მსყიდველობითუნარიან ობასთან ერთად იცვლ
 ება (ფაქტორი, რომელიც
საბინაო გადასახადთან, ან მიმდინარე ხარჯებთან დაკავშირებით, ჩვეუ
ლებრივ, იგულისხმება ხოლმე სხვაგვარ ვითარებაშიც); ასევე, მონაცემები
შემოსავლების, ან შემოსავლებისა და მენეჯმენტის შესახებ; უძრავი ქონე
ბის გადასახადები (ამ პუნქტს მომდევნო თავში დავუბრუნდები).
მფლობელის მიერ პროექტში გათვალისწინებული მოგება, რეგუ
ლირების მეშვეობ ით, შეიძლება რამდენადმე შემცირდეს სუბურბანულ
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არეალ
 ებში, იმასთან შედარებით, რასაც ბინათმშ ენებლობის საკითხების
ფედერალური სამმართველო ამჟამად ადგენს. ეს ხელს შეუწყობს იმ წო
ნასწორობის აღდგ
 ენას, რომლის დარღვ ევაც ქალაქს მშენებლობისთვის
განკუთვნ ილი ფულის გარეშე ტოვებს.
დაბოლოს, გარანტირებული საქირავნო გადასახადების საცხოვ
რებელთა სუბსიდიების დიდი ნაწილი, ისევე, როგორც სახელმწ იფო ბი
ნათმშ ენებლობისას, იქნება კაპიტალური დანახარჯების სახსრები. თუმცა,
ტაქტიკური თვალსაზრისით, ეს პროცესი სახელმწ იფო მშენებლობისას გა
მოყენებული მეთოდის საპირისპიროა.
სახელმწ იფო მშენებლობისას კაპიტალური დანახარჯების დაფარვა
უშუალ
 ოდ სახელმწ იფოს მიერ ხდება. საბინაო საკითხზე პასუხისმგ
 ებელი
ადგილობრივი ორგანოები ამ ხარჯების დასაფარად გრძელვადიან ობ
ლიგაციებს უშვებენ. გადახდა ფედერალური (ზოგჯერ შტატის) დოტაციის
საშუალ
 ებით ხდება. ხელმოკლე მობინადრეების ქირა მხოლოდ ადგი
ლობრივ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, შენობების მომსახურებას და მიმ
დინარე რემონტს ფარავს (უნდა ითქვას, რომ ყველა ეს ხარჯი ძალიან
მაღალია საჯარო საცხოვრებლის შემთხვევაში). საჯარო საცხოვრებლე
ბის მოქირავნეები უფრო მეტს იხდიან მიმეოგრაფების ქაღალდებში, კონ
ფერენციებზე დასწრების საათ
 ებში და ვანდალიზმთ
 ან ბრძოლაში, ვიდრე
ნებისმიერი სხვა მოქირავნეები –ნებისმიერ სხვა დროს. საჯარო საცხოვ
რებლებში ბინის ქირის სუბსიდირება კაპიტალური დანახარჯების პირდა
პირი სუბსიდირების სახით ხდება, რის გამოც ისინი გაანგარიშებაში არაა
გათვალისწინებული.
გარანტირებული საქირავნო გადასახადის შემთხვევაში, პირიქით,
კაპიტალური ხარჯები რჩება გათვლ
 ებში, რომლებიც ბინის გადასახადს
განსაზღვრ
 ავს. ქირის დადგენისას კაპიტალის ამორტიზაცია გათვალის
წინებულია და, რამდენადაც ქირის სუბსიდირება საჭიროა, კაპიტალური
ხარჯების სუბსიდირებაც ავტომატურად ხდება. პირდაპირ თუ საქირავნო
გადასახადის მეშვეობ ით, კაპიტალური ხარჯების დაფარვა ნებისმიერ
შემთხვევაში აუცილებელია. მათი საქირავნო გადასახადის საშუალ
 ებით
სუბსიდირების უპირატესობა შემდეგია: ამ შემთხვევაში, მობინადრეებთან
დაკავშირებით, სუბსიდია უფრო მოქნილი ხდება და მას არ გამოიყ ენებენ
ადამიან ების შემოსავლების მიხედვით დასახარისხებლად, როგორც გარ
დაუვლად ხდება მაშინ, როცა კაპიტალური ხარჯების სუბსიდია – სუბსიდი
რებულ სახლშ ი ცხოვრების ფაქტზე მყარად მორგებული ფიქსირებული
ფაქტორია.
სისტემური გარანტირებული საქირავნო გადასახადით შესაძლებე
ლი იქნება კიდევ ერთი ფაქტორის გაუქმება, რომელიც სუბსიდირებულ
სახლებში ადამიანთა შემოსავლების მიხედვით დაყოფას განაპირობებს.
ესაა უძრავი ქონების გადასახადის შეღავათის, ან გადასახადის გაუქმების
347

საკითხი. მცირეშემოსავლიანთათვის აგებული საცხოვრებელი პროექტე
ბი, რომლებიც სახელმწ იფო საკუთრებაში იმყოფება, უმეტეს შემთხვევაში
უძრავი ქონების გადასახადს არ იხდის. საშუალ
 ო შემოსავლების მქონე
თა მრავალი საცხოვრებლისთვის გათვალისწინებულია შეღავათები ან
გადახდის გადადება, რათა შემცირდეს საბინაო გადასახადი, ან კოოპ ე
რატივების შემთხვევაში, მიმდინარე ხარჯები. ეს ყველაფერი სუბსიდიის
ნაირსახეობ ებია, რომლებიც მოსახლეობ ას ჰყოფს შემოსავლების დონის
მიხედვით (როგორც წესი, შესახლების მომენტში მაინც, მაგრამ უფრო ხში
რად, შემდეგაც), რათა მათ, ვისაც საცხოვრებლის ქირაში ქონების გადა
სახადის ჩართვაც შეუძლია, თავი არ აარიდონ ამას – სხვა ხელმოკლე მო
ბინადრეების ხარჯზე.
გარანტირებული საქირავნო გადასახადის შემთხვევაში, უძრავი ქო
ნების გადასახადი შესაძლებელია, და უნდა იყოს კიდეც ჩართული, ბინის
ქირაში; ისევე, როგორც კაპიტალური დანახარჯების შემთხვევაში, მოცე
მული ოჯახის ან პირის სუბსიდირების დონე – მკაცრი ფაქტორი კი არაა,
„ჩაკირული“ თავად შენობაში, არამედ ცვლადი სიდიდეა, დამოკიდებული
თავად მაცხოვრებელთა ცვლად შესაძლებლობაზე – იტვირთონ საბინაო
გადასახადის საკუთარი წილი.
ვინაიდ
 ან საქირავნო გადასახადის სუბსიდიის წყარო, ისევე, რო
გორც თითქმის ყველა საჯარო საცხოვრებლის შემთხვევაში, ფედერალუ
რი ხელისუფლება უნდა იყოს, ფაქტობრივად, იგი გახდება არაპირდაპი
რი, მაგრამ არსებითი გადამხდელი ქონების გადასახადისა, რომლითაც
მუნიციპალური ფონდები ივსება. ისევ და ისევ, განსხვავება სუბსიდიის გა
მოყენების ტაქტიკას არ სცდება. მოცემული მომენტისათვის ფედერალური
გადასახადები, პირდაპირ თუ ირიბად, მრავალი მომსახურების თუ აღჭურ
ვილობის ხარჯების დასაფარად მიემართება, რაც არსებითად, ქალაქის
ნორმალურ ხარჯებს წარმოადგენს. თუმცაღა საცხოვრებელი პროექტების
კონცეფციაშ ი ჩადებული ფიზიკური და ფინანსური მოთხოვნების წყალო
ბით პროცესმა არანორმალური, დამახინჯებული ფორმა მიიღ
 ო. მაგალი
თად, ფედერალური დოტაციით იფარება საცხოვრებელი მასივების მიმ
დებარე მინდვ რ
 ების მოვლის, საჯარო შეკრების დარბაზების, სათამაშო
ოთახების, სამედიცინო კაბინეტების და ა.შ. ხარჯები; ირიბად კი, იფარება
რა საერთო ხარჯების დიდი ნაწილი, ეს სახსრები ხმარდება საბინაო მე
ურნეობ ების მართვის პოლიციურ ძალებს. იგივე სახსრებით ფინანსდება
საბინაო მეურნეობ ების სოციალ
 ური მუშაკები. სუბსიდიები ამ ხარჯებს რომ
არ ფარავდეს,რამდენადაც საქმე აღარ ექნებოდა „საბოლოო პროდუქ
ტთან“, მაგრამ მოიც
 ავდეს უძრავი ქონების გადასახადს, ეს დაგვეხმარე
ბოდა გამოგვენახა სახსრები იმისათვის, რაც ქალაქს ასე გადაუდებლად
ესაჭიროება, მაგალითად, კარგად განთავსებული მცირე საჯარო პარკე
ბისთვის – უაზრო მინდვ რ
 ების ნაცვლ
 ად, ნორმალური პოლიციის ათვის
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– საცხოვრებლის პოლიციის ნაცვლ
 ად, საცხოვრებლის ვანდალიზმის ინ
სპექტორებისთვის – მმართველობის მიერ დაქირავებული ბინების შიდა
კონტროლიორ
 ების ნაცვლ
 ად.
გარდა ზოგიერთი მოთხოვნისა, რომელიც საცხოვრებელ ერთეუ
ლებში ოთახების რაოდ
 ენობას განსაზღვრ
 ავს (რათა შენობაში მრავალი
ერთნაირ
 ი ზომის ბინა არ აღმოჩნდ
 ეს), სსბ-მ მშენებლებს თავს არ უნდა
მოახვიოს თავისი არქიტექტურული და კონსტრუქციული სტანდარტე
ბი. გარანტირებული საქირავნო გადასახადის ნაგებობათა მიმართ უნდა
გამოიყ ენონ ქალაქების მიერ შემუშავებული ზოგადი სტანდარტები და
წესები, ანუ იგივე სტანდარტები და წესები, რაც გამოიყ ენება ახლომდე
ბარე ნებისმიერი არასუბსიდირებული ნაგებობების შემთხვევაში. თუკი
საზოგადოების პოლიტიკა მდგომარეობს საცხოვრებელი სტანდარტების
გაუმჯობესებასა და შეცვლ
 აში, უსაფრთ
 ხოების გაზრდ
 ის, სანიტარული
მდგომარეობ ის, კეთილმოწყობისა თუ ქუჩის დიზაინ ის თვალსაზრისით,
ამ პოლიტიკის მიზანი მთელი საზოგადოება უნდა იყოს, და არა საცდელ
ბოცვრ
 ებად, თვითნებურად არჩეული მისი რომელიმე ნაწილი.
თუკი გარანტირებული საქირავნო გადასახადის ნაგებობის მფლო
ბელი მოის ურვებს პირველი სართულის ან სარდაფის, კომერციული ან
სხვა არასაცხოვრებელი ფუნქციით დატვირთვას, დანახარჯების ღირებუ
ლება არ უნდა იქნას შეტანილი საქირავნო ან დაფინანსების გარანტიაშ ი.
ამ ჯანსაღი კომერციული აქტივობის როგორც ხარჯები, ასევე შემოსავლე
ბი მფლობელის სსბ-სთან შეთანხმების ფარგლებს ცდება.
რამდენადაც ამგვარად სუბსიდირებული მშენებლობა არ გულისხ
მობს დიდი ტერიტორიების წმენდას, გარანტირებული საქირავნო გადა
სახადის ნაგებობათა შენება, უმეტეს შემთხვევაში, სახელმწ იფოს მიერ
ქონების იძულებით გასხვისების წესის გამოყენებას არ მოითხოვს. შესაფე
რისად მიჩნეულ უბანში ნაკვეთის შეძენა, როგორც წესი, შეიძლება ისევე
განხორციელდეს, როგორც ეს კერძო მშენებლობისას, გარიგების შემთხ
ვევაში ხდება, როდესაც მთავარი საკითხია იმის გარკვევა, თუ ვინაა მზად
გაყიდოს მიწა და რა ფასად. ცხადია, მიწის ფასი ჩართული იქნება საერ
თო ხარჯებში. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ სისტემაში ჩვენ ვთავი
სუფლდ
 ებით ფართომასშტ
 აბიან ი გაწმენდითი სამუშაოე ბის ხარჯებისგან,
რომლის სუბსიდირებას დღეს აუცილებლად მივიჩნევთ.
იმ შემთხვევებში, როდესაც მაინც გახდება აუცილებელი იძულებითი
გასხვისების უფლების გამოყენება, საჭიროა სრული, რეალ
 ური ფასის გა
დახდა, რომელიც ისეთ მომენტებსაც მოიც
 ავს, როგორიცაა ვადაზე ადრე
შეწყვეტილი არენდის ფასი, ბიზნესის გადატანა-გადანაცვლ
 ების სრული,
რეალ
 ური ღირებულება – ისე, როგორც ეს კეთდება კერძო გაყიდვებისას,
როდესაც საქმიან ი არენდატორისაგან არავინ მოელის სხვისი პროექტის
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ფინანსირებას თვითგანადგურების ფასად3.
ასეთი ანგარიშსწორება, ნაცვლ
 ად არაკეთილსინდისიერი, არანე
ბაყოფლობითი სუბსიდიების ძალით მოპოვებისა, ქალაქური მრავალ
ფეროვნების არაფერში საჭირო განადგურებას აგვაცილებს თავიდან.
კეთილსინდისიერი ანგარიშსწორება, ერთი მხრივ, ბიზნესებს, რომლებიც
იძულებით ტოვებს მონაკვეთს, რეალ
 ურ შესაძლებლობებს მისცემდა არ
სებობა გაეგრძ ელებინა ახალ ადგილებზე (სასურველია ქალაქის იმავე
რაიო
 ნში). მეორე მხრივ, მოახდენდა ავტომატურ სელექციას. ასეთი სე
ლექცია, რომელიც ყველაფერი ფასეულის შენარჩუნებას დაეხმარებოდა,
მთლიან ად გამორიცხულია ქალაქის რეკონსტრუქციის არსებული ტაქტი
კიდან, და ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატომ იფლანგება
ქალაქის ეკონომიკური რესურსები. გარანტირებული საქირავნო გადასა
ხადის პრინციპი მიმართულია იმისაკენ, რომ იგი დაფუძნებულ იქნას ნე
ბისმიერ, უკვე არსებულ წარმატებაზე, ან წარმატების პოტენციალზე.
გარდა ამისა, რადგან ეს მეთოდი ფართომასშტ
 აბიან წმენდას და
რეკონსტრუქციას არ მიმართავს, პროგრამაში მონაწილეობ ის მიღება
შეეძლება უამრავ სამშენებლო ფირმას და ათასობით მესაკუთრეს. სამწუ
ხარო და იმავდრ
 ოულად სასაცილოა, როდესაც მრავალფეროვანი, სის
ხლს ავსე, მუდმივად ცვალებადი ჩვენი უდიდესი ქალაქები იძულებულია,
საკუთარი რეკონსტრუქციის ას, დამოკიდებული იყოს რამდენიმე დაწესე
ბულებაზე და უდიდეს სამშენებლო ბარონებზე. გარანტირებული საქირავ
ნო გადასახადის მრავალბინიან ი შენობების მესაკუთრეებს საშუალ
 ება
უნდა ჰქონდეთ, თუკი მოის ურვებენ, თავად იცხოვრონ საკუთარ შენობებ
ში, როგორც ჩვეულებრივმა მოქირავნეებმა, და ეს, როგორც მესაკუთრის
ნებისმიერი დასწრება ადგილზე, ჯანსაღი მოვლენა იქნება. ეს არავითარ
შემთხვევაში არ უნდა იყოს სავალდებულო, მაგრამ შესაძლებელია ამგვა
რი ქცევის წახალისება სამშენებლო პროგრამაში.
გარანტირებული საქირავნო გადასახადის მშენებლობის ამგვარი
ტაქტიკით რომ აღვჭ ურვილიყავით, როგორ შევძლ
 ებდით მის გამოყენე
ბას?
უკვე აღვნ იშნე ორი პირობა, რომელთა შესრულება აუცილებლად
უნდა მოვითხოვოთ მფლობელთაგან, მათთვის მიცემული გარანტიების
სანაცვლ
 ოდ: 1. ნაგებობა აშენდეს მითითებულ უბანში, ან ზოგჯერ, ამ უბ
3    იძულებით გასხვისების წესის ამოქმედებისას, მსგავსი მიდგომა, ზოგჯერ იმ შემთხვევებ
ში გამოიყ ენება, როდესაც ქალაქის ხელისუფლებას ესმის, რომ პროექტის მსხვერპლ
 თ
 ა მი
მართ უსამართლო მოპყრობა, თვით ამ პროექტისთვის არასასურველ, მძიმე პოლიტიკურ შე
დეგებს გამოიღ
 ებს. ასე, ქალაქმა ნიუ-იორკმა, თავის საზღვრ
 ებს მიღმა იმ მიწების შეძენისას,
რომელთაც წყალმომარაგების სამუშაოთ
 ა შედეგად დატბორვა ემუქრებოდა, შტატის დო
ნეზე საკანონმდ
 ებლო გადაწყვეტილებით ითავა ადგილნაცვალ ბიზნესთათვის სრული და
პატიოს ანი ფასის გადახდა, რომელიც არამატერიალ
 ურ აქტივებსაც კი მოიც
 ავდა (ავტ. შენ.).
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ნის ფარგლებში მითითებულ კონკრეტულ ადგილზე; 2. უმრავლეს შემთხ
ვევაში, მოსახლეობ ა განსაზღვრ
 ული არეალ
 იდან, ქუჩიდან, ან შენობების
ჯგუფიდან შეირჩეს.
მშენებლებზე ამ ორი მარტივი პირობის დაკისრებით, შევძლ
 ებთ მი
ზანმიმართულად მივაღწიოთ ამა თუ იმ ამოცანის შესრულებას, რომლებ
ზეც კონკრეტული საქალაქო ტერიტორიის კონკრეტული პრობლემებია
დამოკიდებული.
მაგალითად, შესაძლებელი იქნება ახალი მშენებლობების სტიმუ
ლირება იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც მოცემულ მომენტში შავ სიაშ ია შე
ტანილი და სადაც ახალი შენობების დეფიციტი კრიტიკულია. ამავდრ
 ოუ
ლად შევძლ
 ებთ ამ ტერიტორიებზე მოსახლეობ ის შენარჩუნებას.
შესაძლებელი იქნება შეგნებულად გავზარდოთ საცხოვრებელ ერ
თეულთა რაოდ
 ენობა უბნებში, სადაც ეს აუცილებელია, და ამავე დროს,
შევამციროთ ახლომდებარე ძველ ნაგებობებში ბინების გადავსება (ეს
სულ მცირე, იმის საშუალ
 ებას მოგვც
 ემს, რომ მოსახლეობ ის რაოდ
 ენობა
კანონით დადგენილ ნიშნულამდე დავიყვანოთ).
შესაძლებელი იქნება ტერიტორიების ფარგლებში იმ ადამიანთა
დარჩენა, რომელთა საცხოვრებლები, მიწის სხვა დანიშნულებით გამოყე
ნების აუცილებლობის, ან ნაგებობის სიძველის გამო, ნგრევას ექვემდება
რება.
შესაძლებელი იქნება მოცემულ ტერიტორიაზ ე საცხოვრებელი ერ
თ-ერთ პირველად გამოყენებად დავამკვიდროთ, ან გავზარდოთ მი
სი წილი იქ, სადაც ეს აუცილებელია სხვა პირველად გამოყენებებთან
(მაგალითად, შრომითის) მიმართებაში.
შესაძლებელი იქნება ხელი შევუწყოთ ქუჩისპირა ცარიელი ადგილე
ბის ამოვსებას იქ, სადაც ძალიან გრძელი კვარტლები ახალი ქუჩებით გა
იჭრება.
შესაძლებელი იქნება მოცემულ მონაკვეთზე შენობების ტიპებსა და
ასაკთან დაკავშირებული მრავალფეროვნების საბაზისო ფონდის გამ
დიდრება.
შესაძლებელი იქნება ბინების სიმჭიდროვის შემცირება იმ განსაკუთ
რებულ ადგილებში, სადაც იგი ძალზე მაღალია; მოგვეცემა ამის თანდა
თანობითი კეთების საშუალ
 ება და მოსახლეობ ის მასობრივი, კატაკლიზ
მური გადანაცვლ
 ებისგან თავის არიდება.
დაბოლოს, შესაძლებელი იქნება, ყველაფერ ამის კეთებით, ხელი
შევუწყოთ სხვადასხვა შემოსავლების მქონე ადამიანთა შერევას და დრო
თა განმავლობაში წავახალისოთ ამგვარი ერთობის ზრდა.
ეს ყველაფერი მოსახლეობ ის სტაბილურობის და მრავალფეროვ
ნების ზრდის საშუალ
 ებებია. ამ საშუალ
 ებათაგან რამდენიმე პირდაპირია,
მიმართული იმ ადამიანთა დასახმარებლად, რომელთაც სურთ თავი
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ანთ რაიო
 ნში დარჩნ ენ. ზოგიერთი ამ მეთოდთაგან ირიბად მოქმედებს
(რამდენადაც ქალაქის მრავალ ფუნქციათ
 აგან ერთ-ერთს შეუძლია თავი
სი როლი ითამაშოს), ხელს უწყობს რა ცოცხალი, უსაფრთ
 ხო, საინტერე
სო, მრავალფეროვანი ქუჩებისა და რაიო
 ნ ების შექმნ ას, სადაც არჩევანის
მქონე ადამიან ები მოის ურვებდნ ენ დარჩენას.
გარდა ამისა, ვინაიდ
 ან ასეთი პროგრამა მოცემულ ტერიტორიაზ ე
„თანმიმდევრულ“ ფულს მოიზ იდავს და ხელს შეუწყობს თანმიმდევრულ
ცვლილებებს ადგილზე, იგი არ შეაფ
 ერხებს  არჩევანის მქონე ახალი მო
სახლეობ ის შემოსვლ
 ას და არასუბსიდირებულ მშენებლობას (იმედი ვი
ქონიოთ, რომ ეს შეაჩ ერებს მრვალფეროვნების თვითგანადგურებას).
პროგრამა არ შეაფ
 ერხებს სრულიად განსხვავებულ ადამიანთა მოზიდ
ვას, მათ შორის, არც მათი, ვინც მხოლოდ მოგების ინტერესით ხელმძ ღ
ვანელობს – მოცემულ ტერიტორიაზ ე ნებისმიერ დროს იქნება მრავალი
შენობა, რომელიც მიზანმიმართულად არ გამოიყ ენება ადგილობრივი
მოსახლეობ ის შესანარჩუნებლად და რომლის დასაკავებლად ახალი მო
სახლის ძველ საცხოვრებელ ადგილს მნიშვნ ელობა არ ექნება.
მოცემულ მონაკვეთზე ნაგებობათა ასაკისა და იმის მიუხედავად,
რამდენად დიდია ყველაფრის ან თითქმის ყველაფრის შეცვლ
 ის აუცი
ლებლობა, ეს პროცესი ერთი ხელის მოსმით არ უნდა განხორციელდეს.4
შენობების ძალიან სწრაფი შეცვლ
 ა ძირს უთხრის ქალაქის მრავალ
4   აქვე, ორიოდ
 ე სიტყვას ვიტყვი ვირთხების შესახებ. ეს ერთ-ერთი იმ ელემენტარულ ბო
როტებათაგანია, რომელიც, როგორც ითვლ
 ება, ახალმა მშენებლობამ უნდა აღმოფხვრ
 ას,
ხოლო ძველი შენობები, პირიქით, ხელს უწყობს მათ შენარჩუნებას. მაგრამ თავად ვირთხებ
მა არაფერი იციან ამის შესახებ. თუ მათ არ გავანადგურებთ, მაშინ ძველი შენობების დან
გრევის შემდეგ ისინი უბრალოდ ახლომდებარე დასახლებულ არეალში გადაინ აცვლ
 ებენ.
მოცემულ მომენტში, ნიუ-იორკის ქვემო ისთ-ს აიდ
 ის ერთ-ერთ მწვავე პრობლემას წარმო
ადგენს სიუარდ- ჰ აუსის – უზარმაზარი ახალი კოოპ ერატიული საცხოვრებელი პროექტის ტე
რიტორიაზ ე ნგრევის პროცესში მყოფი შენობებიდან ვირთხების მოზღვავება. სენტ-ლ
 უის ის
ცენტრის არცთ
 უ მცირე ნაწილის დანგრევის შემდეგ, თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ვირ
თხები, მრავალი კვადრატული მილის მანძილზე განთავსებულ შენობებს შეესივნენ. თუ ახალ
შენობებში ვირთხების განადურებაზე არ იზრუნებენ, ისინი მშვიდად დასახლდ
 ებიან იქ. მრა
ვალ დიდ ქალაქში კანონის მოთხოვნაა, რომ ყოველი ახალი სახლის დანგრევამდე, მასში
ვირთხების განადგურება მოხდეს. თუმცა, 1960 წელს ნიუ-იორკში შესაბამისი სამსახურების
კორუმპირებული თანამშრ
 ომლების მიერ, ასევე კორუმპირებულ ბინათმფ
 ლობელთათვის
ვირთხების განადგურების შესახებ გაცემული ყალბი მოწმობის ფასი 5 დოლარია. როგორ
უვლიან გვერდს კანონს საბინაო მეურნეობ ის სამმართველო და სხვა მუნიციპალური ორგა
ნოები, ჩემთვის უცნობია, მაგრამ იმის მისახვედრად, რომ ეს ნამდვ ილად ასეა, საკმარისია
საღამოობ ით მათ კუთვნ ილ დასანგრევ ტერიტორიებზე ვირთხების გულისგამყინავ ფესტი
ვალებს დააკვირდეთ. ახალი შენობები არ ანადგურებს ვირთხებს. ამას ადამიან ები აკეთე
ბენ, და ძველ შენობებში ეს ისევე ადვილია, როგორც ახალში. ჩვენი სახლი, როცა იქ დავ
სახლდ
 ით, დიდი ვირთხებით იყო სავსე. მათი, და ასევე ყველა სხვა პარაზიტის განდევნა,
წლიურად 48 დოლარი გვიჯდება. ცოცხალი ადამიან ისათვის ეს არცთ
 უ დიდი თანხაა. იდეა,
თითქოს თავად შენობას შეუძლია განდევნოს ვირთხები, უფრო მეტია, ვიდრე გაუგებრობა,
ვინაიდ
 ან მას იყენებენ როგორც საბაბს, რომ არ გაან ადგურონ ვირთხები („მალე ჩვენ გავ
თავისუფლდ
 ებით მთელი ამ ვირთხებით სავსე შენობებისაგან!..“). ძალიან ბევრს ვითხოვთ
ახალი შენობებისაგან და ძალიან ცოტას – საკუთარი თავისგან (ავტ. შენ.).
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ფეროვნებას და ახალი საცხოვრებელი პროექტების სტანდარტიზებულ,
არაბუნებრივ გარემოს ქმნის. იგი აგრეთვე ხელს უშლის არჩევანის მქონე
დიდი რაოდ
 ენობის ადამიანთა ხანგრძ ლ
 ივი დროით დარჩენას – მიუხე
დავად იმისა, ძველ სახლებში ცხოვრობენ ისინი თუ ახალში, მათ შორის,
იმ ადამიან ებსაც, რომელთაც საკუთარი იდეები აქვთ მშენებლობასა და
რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით.
გარანტირებული საქირავნო გადასახადის და ახალი შენობების გა
რანტირებული ფინანსირების სისტემა, უდავოდ, მრავალ შესაძლებლო
ბას ქმნის კორუფციის ა და თაღლითობისათვის. კორუფციას, თაღლითო
ბასა და სიცრუეს მშვენივრად ვართმევთ თავს, როცა ამის სურვილი გვაქვს
(დამეთანხმებით, ბედმა გაგვიღიმა, რომ იმ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც
მათი დამარცხება შესაძლებელია); უფრო რთულია ბრძოლა გამოფიტუ
ლობის წინააღმდ
 ეგ.
ჩვენ უეჭველად ვხედავთ, რომ სუბსიდირებული საცხოვრებლის ნე
ბისმიერი კონკრეტული ტაქტიკა, დროთა განმავლობაში, სულ უფრო მო
უქნელი და გაქვავებული ხდება, სულ უფრო მეტად შორდება რეალ
 ურ
საჭიროებებს. მთელი შემოქმედებითი წარმოსახვა, რაც მასში ჩაიდ
 ება,
ჩაიდ
 ება დასაწყისიდანვე, შემდგ
 ომ კი იგი გარდაუვლად გამოიფ
 იტება.
მეორ
 ე მხრივ, კორუფციას, რაც არ უნდა იყოს მისი მიზანი – ფული თუ ძა
ლაუფლება, სხვა ბუნება აქვს, ვიდრე ყელამდე ღილებშეკრულ ბიუროკ
რატიას. რაც უფრო დიდხანს აქვს საქმე ობიექტთან კორუფციას, მით უფ
რო გამომგონებლობითი და დახვეწილი ხდება იგი.
იმისთვის, რომ ვებრძ ოლოთ კორუფციას ა და გამოფიტულობას,
საჭიროა, სულ ცოტა 8-10 წელიწადში ერთხელ, საცხოვრებლის სუბსიდი
რების ახალი მეთოდები ვცადოთ, ან ძველი მეთოდების მოდიფიცირება
მოვახდინოთ (თუკი საკმაოდ კარგად მუშაობს საიმ ისოდ, რომ მთლიან ად
არ ვთქვათ უარი). ასევე, დროდადრო ახალი ამოცანების შესაბამისი, ახა
ლი ორგანოები უნდა შევქმნ ათ, ძველებს კი, საშუალ
 ება მივცეთ თავისით
გაქრნ ენ. ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის აუცილებელია ტაქტიკა –
კონკრეტულ ადგილებში წარმოშობილ კონკრეტულ მოთხოვნილებებს
შევუფარდოთ: „გადაჭრის კი ეს მექანიზმი ამოცანას, რომელიც აქ დგას?
და თუ არა, რა უშლის ამას ხელს?“ სუბსიდირების ტაქტიკის შეგნებული,
პერიოდ
 ული ცვლილებები იმ ახალ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების
შესაძლებლობას ქმნის, რომლებიც დროთა განმავლობაში უეჭველად
წარმოიშ ობა და რომელთა წინასწარ განჭვრ
 ეტა, უბრალოდ შეუძლე
ბელია. ეს სიტყვები, სხვათა შორის, ერთგვარი ირიბი დაცვაა ამ წიგნშ ი
მოცემული, ჩემი საკუთარი რეცეპტებით განპირობებული, შეზღუდვებისა
გან. ეს რეცეპტები, როგორც მგონია, გონივრულია საქმეთა ამჟამინდელი
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მდგომარეობ ისას, დაწყება კი მხოლოდ აქედან შეიძლება. მაგრამ არ უნ
და დავასკვნ ათ, რომ ისინი ძალზე, ან თუნდაც მეტ-ნ აკლებად გონივრული
იქნება მას შემდეგაც, როცა ჩვენი დიდი ქალაქები გაუმჯობესდება და უფ
რო სისხლს ავსე და ცოცხალი გახდება. ისინი გონივრულობას დაკარგა
ვენ იმ შემთხვევაშიც, თუკი დიდი ქალაქებისადმი დღევანდელი გაუმართ
ლებელი მოპყრობა გაგრძ ელდება, და ქცევის კონსტრუქციული ფორმები
და ჯანსაღი ძალა, რომელზე დაყრდ
 ნ ობაც დღეს, ასე თუ ისე, შეიძლება
– გადაგვარდება.
დღესაც კი, სუბსიდირების მეთოდები ძალზე მრავალფეროვანია,
მაგრამ მთავარია, რომ ისინი დაფუძნებული იყოს არა კატაკლიზმებზე,
არამედ მოქნილ და თანმიმდევრულ ცვლილებებზე. კერძოდ, იპოთეკარ
მა, ბანკირმა, საზოგადო მოღვაწემ, განახლებისა და რეკონსტრუქციის
რამდენიმე ქალაქური კამპანიის ლიდერმა ბალტიმორიდან – ჯეიმზ რა
უსმა, შემოგვთ
 ავაზა ვარიანტი, რომელსაც, საბოლოო ჯამში, საკუთრების
მობინადრეთათვის გადაცემისკენ მივყავართ. ეს გახლავთ ძალზე გონივ
რული იდეა იმ ადგილებისთვის, სადაც მწკრივული სახლები დომინანტურ
ტიპოლოგიას წარმოადგენს:
საჯარო საცხოვრებლები არ უნდა იყოს თვითმიზანი – იგი უნდა გა
ვამართლოთ, როგორც მხოლოდ საშუალ
 ება, რომლითაც ჩვენი დიდი
ქალაქები საცხოვრებლად ვარგისი უნდა გავხადოთ. როგორი უნდა იყოს
ეს საჯარო საცხოვრებელი?... მობინადრის საქირავნო გადასახადი, მისი
შემოსავლის ზრდასთან ერთად უნდა იზრდ
 ებოდეს და მისი გამოსახლება
შესაძლებელი არ უნდა იყოს მცირედ უზრუნველყოფილთა კატეგორიი
დან გამოსვლ
 ის შემდეგაც. როდესაც მზარდი ქირა მიაღწევს ისეთ დონეს,
რომ დაფარავს ლიბერალური პირობებით მიღებული იპოთეკური სესხის
მომსახურებას, საკუთრება მას უნდა გადაეცეს საბალანსო ღირებულებით,
ხოლო ბინის ქირა, იპოთეკურ გადასახადად უნდა გარდაიქმნ ას. ასეთი
პროგრამა არა მხოლოდ ადამიან ებს, არამედ მათ საცხოვრებლებსაც თა
ვისუფალი ბაზრის კალაპოტში დააბრუნებს. იგი ხელს შეუშლის საჯარო
საცხოვრებლების, გეტოების ფორმირებას და ბზარს გაუჩენს პროტექციო
ნიზმს, რომელსაც დღეს საბინაო პოლიტიკა მოუცავს.
ჩარლზ პლატი, ნიუ-იორკელი არქიტექტორი, დიდი ხანია ცდილობს
დაამკვიდროს იდეა, ახალი სუბსიდირებული შენობების, ახლომდება
რე ძველ შენობებთან კომბინაციაშ ი  გამოყენების შესახებ, რათა ბინების
გადავსებულობა შემცირდეს, და შესაბამისად, ერთი გასროლით ორი
კურდღელი მოვკლათ. უილიამ უიტონი, ქალაქგეგმარების პროფესო
რი პენსილვანიის უნივერსიტეტიდან, მჭერმეტყველურად იცავს საჯარო
საცხოვრებლებით ციკლური უზრუნველყოფის კონცეფციას და მის არსე
ბით განუსხვავებლობას სამეზობლოების კერძო საცხოვრებლებისგან,
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მთელი თავისი მრავალფეროვნებით. კალიფორნიელი არქიტექტორი
ვერნონ დე მარსი გვთავაზობს კერძო მშენებლობისა და მფლობელობის
სისტემას, რომელიც ბევრი რამით წააგ
 ავს ჩემ მიერ შემოთავაზებულ, გა
რანტირებული საქირავნო გადასახადის სისტემას: ასეთ სახლებში, მისი
აზრით, ნებისმიერი შემოსავლის მქონე ადამიანს უნდა შეეძლოს ცხოვრე
ბა, მაგრამ სახელმწ იფო საბინაო ორგანოებს უფლება უნდა ჰქონდეს იქ
სუბსიდირებული მობინადრენი განასახლოს.
სტენლი ტენკელი, ქალაქმგ
 ეგმარებელი ნიუ-იორკის რეგიონ ალური
ქალაქგეგმარებითი ასოციაც
 იიდ
 ან, სვამს შეკითხვას:
„რატომაა, რომ მხოლოდ შემთხვევით აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ
ჯურღმ ულები ზოგჯერ თავის წიაღშივე ქმნის კარგი საბინაო პოლიტიკის
ინგრედიენტებს? უცებ ვხედავთ, რომ ოჯახები ყოველთვის როდი ტოვე
ბენ ჯურღმ ულებს, როცა მათი შემოსავლები იზრდ
 ება; რომ ჯურღმ ულების
ბინადართა დამოუკიდებლობა არ იზღუდება პატერნალისტური მენეჯმენ
ტით. დაბოლოს (დაუჯერებელია!), ჯურღმ ულების მობინადრეებს, ისევე,
როგორც ყველა სხვა ადამიანს, არ უყვართ, როცა მიჩვეული ადგილები
დან განდევნიან... შემდეგი ნაბიჯი ჩვენგან ძალიან დიდ ტაქტს მოითხოვს:
აკი მივეჩვიეთ დიდი სამშენებლო პროექტების – დიდ სოციალ
 ურ მიღწე
ვებში აღრევას. ჩვენ უნდა ვაღიარ
 ოთ, რომ არავის, რაც არ უნდა ძლიერი
წარმოსახვა ჰქონდეს მას, არ შესწევს ძალა შექმნ ას თემი. ჩვენ უნდა ვის
წავლოთ იმ თემების მოვლა, რაც უკვე გვაქვს. ისინი ასე ადვილად არ იქ
მნება. „გაარემონტეთ შენობები, მაგრამ შეეშვით ადამიან ებს“, „არანაირი
გადასახლება საკუთარი რაიო
 ნ ის გარეთ“ – აი როგორი უნდა იყოს სახელ
მწიფო საბინაო პროგრამის ლოზუნგები, თუკი მას სურს პოპულარული
იყოს“.
სახელმწ იფო საბინაო პროგრამების პრაქტიკულად ყველა მკვლე
ვარი, ადრე თუ გვიან, მობინადრეთა შემოსავლების მიხედვით შეზღუდ
ვის წინააღმდ
 ეგ გამოდიოდ
 ა და მათ გაუქმებას მოითხოვდა5. მე მხოლოდ
ერთ მთლიან ჯაჭვად შევკარი იდეები, რომლებიც მრავალ სპეციალ
 ისტს
ეკუთვნ ის.
აქამდე რატომ არაა ჩართული ეს იდეები სახელმწ იფო საბინაო პო
ლიტიკაში?
პასუხს თავად შეკითხვა შეიც
 ავს.
ეს იდეები არ გამოიყ ენება სწორედ იმიტომ, რომ როგორც წესი, ისი
ნი შემუშავებული და წარმოდგენილია, როგორც მოდიფიკაციები თავად
5   მრავალი ამ და სხვა იდეათ
 აგან გამოითქვა სიმპოზიუმზე „სახელმწიფო საბინაო პროგ
რამების პირქუში მღვიმე“ და 1957 წლის ივნისში გამოქვეყნდ
 ა ჟურნალ Architectural Forum-ში
(ავტ. შენ.).
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პროექტების კონცეფციაშ ი, ან სუბსიდირებულ საცხოვრებელზე სახელმწ ი
ფო საკუთრების კონცეფციებში ჩასართავად. მაგრამ ჩვენ საზოგადოება
ში დიდი ქალაქების კარგი ფუნქციონ ირებისათვის, სახელმწ იფო საბინაო
პოლიტიკის ამ საბაზისო კონცეფციათ
 აგან არც ერთი არაა ვარგისი. მათი
რეალ
 იზაციის ათვის გამოყენებული ტაქტიკური მეთოდები: ჯურღმ ულთა
იზოლირება, მათი გადანაცვლ
 ება, ადამიან ების დახარისხება შემოსავ
ლების მიხედვით და სტანდარტიზაცია – უვარგისია როგორც ადამიან ური
განზომილებით, ასევე ქალაქის ეკონომიკური მოთხოვნილებების დაკ
მაყოფილების თვალსაზრისითაც, მაგრამ ისინი კარგი და ლოგიკურია,
როგორც საქალაქო ბინათმშ ენებლობის, ბიუროკრატიული ფლობისა და
მართვის მეთოდები. ამ მიზნების მიღწევის ნებისმიერი სხვა ტაქტიკა ისეთი
ალოგიკური და არაორგანულია, რომ მათი პროექტებში ჩართვის მცდე
ლობა მანამდე დასრულდება კრახით, სანამ საზოგადოების ინფორმირე
ბის საშუალ
 ებებზე მელანი შეშრება.
საცხოვრებლების სუბსიდირების ახალი ტაქტიკური მეთოდები
გვჭირდება არა იმიტომ, რომ არსებული მეთოდები დაზუსტებას და დახ
ვეწას საჭიროებს, არამედ იმიტომ, რომ საჭიროა განსხვავებული ქალაქ
თმშ ენებლობითი მიზნები; აგრეთვე საჭიროა ახალი სტრატეგია ჯურ
ღმულების გაჯანსაღებისთვის და გაჯანსაღებულ უბნებში ადამიან ური
მრავალფეროვნების შენარჩუნებისთვის. განსხვავებული მიზნები და ახა
ლი სტრატეგია შესაბამის, სრულიად სხვაგვარ ტაქტიკას მოითხოვს.
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ქალაქთა ეროზია ან ავტომობილთა დაუძლურება
დღესდღეობ ით ყველა, ვინც ქალაქებს აფასებს, შეწუხებულია ავ
ტომობილებით. სატრანსპორტო არტერიები, ავტოსადგომებთან, ბენზინ
გასამართ სადგურებთან და დრაივ-ინებთან1 ერთად, ქალაქის ნგრევის
ძლიერ და გამტან ინსტრუმენტებად ითვლ
 ება. მათთან შესაგუებლად,
ქალაქის ქუჩები ფეხით მოსიარ
 ულეთათვის განიერ, მეჩხერ, ცარიელ და
უთავბოლო სივრც
 ეებად იშლება. ქალაქის საქმიან ი ცენტრები და სხვა
სამეზობლოები, რომლებიც მარცვ ლ
 ოვანი ჩახლართულობისა და კომ
პაქტური ურთიერთხელშეწყობის მარგალიტებად ითვლ
 ება, თვალსა და
ხელს შუა იფიტება. ღირსშესანიშნაობ ები ნაწევრდ
 ება, ან იმდენად შორ
დება ქალაქური ცხოვრების მათთვის განკუთვნ ილ კონტექსტებს, რომ
სრულიად უმნიშვნ ელო ტრივიალ
 ობებად გვევლინება. ქალაქის ხასიათ
 ი
ბუნდოვანდება იქამდე, სანამ ყველა ადგილი ერთმანეთს არ დაემსგავ
სება და ერთად აღებული არაადგილს2 წარმოქმნ ის. ისეთი გამოყენებე
ბი, რომელთა იზოლირებულად ფუნქციონ ირება შეუძლებელია, მაგალი
თად, სავაჭრო ცენტრები, საცხოვრებლები, საჯარო თავშეყრის ადგილები
და სამუშაო ცენტრები, ყველაზე წარუმატებელ არეალ
 ებში ერმანეთისგან
გამოცალკევდება.
და ჩვენ ყველაფერს ავტომობილებს ვაბრალებთ.
წარმოიდგინეთ, რომ ავტომობილები არასდრ
 ოს გამოუგონიათ,
ან მათთვის ყურადღება არასდრ
 ოს მიუქცევიათ, ჩვენ კი ეფექტური, მო
ხერხებული, სწრაფი, კომფორტული და მექანიზებული საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით ვმგზავრობთ. უეჭველია, ამით უზარმაზარი რაოდ
 ენობის
სახსრებს დავზოგავდით, რომელთა მიმართვა უკეთესი დანიშნულებით
იქნებოდა შესაძლებელი – ან არა.
მოდით, ახლა დავუშვათ, რომ ქალაქების რეკონსტრუქციის, გაფარ
თოებისა და რეორგანიზების საქმეებსაც, სრულად პროექტის ხატის – კონ
ვენციური დაგეგმარების ანტიქალაქური იდეალ
 ების მიხედვით ვახორციე
ლებთ.
არსებითად, იმავე შედეგებს მივიღებდით, რაც ავტომობილებთან
დაკავშირებით რამდენიმე აბზაცით ზემოთ აღვწ ერე. ეს შედეგები შეგვიძ
ლია სიტყვასიტყვით გავიმეორ
 ოთ: ქალაქის ქუჩები ფეხით მოსიარ
 ულეე
ბისთვის განიერ, მეჩხერ, ცარიელ და უთავბოლო სივრც
 ეებად დაიშლე
1 (Drive in) სხვადასხვა დაწესებულების (რესტორანი, კინო, ეკლესია) სპეციფიკური
ტიპოლოგია, რომლით სარგებლობა ავტომობილიდან გადმოუსვლელად შეიძლება. ასეთი
ტიპის დაწესებულებები უმთავრესად აშშ-ში გვხვდება (რედ. შენ.).
2    (Noplace) იგულისხმება ადგილი ისტორიის, ხასიათის, სულის გარეშე (რედ. შენ.).
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ბოდა. ქალაქის საქმიან ი ცენტრები და სხვა სამეზობლოები, რომლებიც
მარცვ ლ
 ოვანი ჩახლართულობისა და კომპაქტური ურთიერთხელშეწყო
ბის მარგალიტებად ითვლ
 ება, თვალსა და ხელს შუა გამოიფ
 იტებოდა,
ღირსშესანიშნაობ ები დანაწევრდ
 ებოდა, ან იმდენად დაშორდებოდა
ქალაქური ცხოვრების მათთვის განკუთვნ ილ კონტექსტებს, რომ სრული
ად უმნიშვნ ელო ტრივიალ
 ობებად მოგვევლინებოდა.   ქალაქის ხასიათ
 ი
გაბუნდოვანდებოდა იქამდე, სანამ ყველა ადგილი ერთმანეთს არ დაემს
გავსებოდა და ერთად აღებული არაადგილს წარმოქმნ იდა . ისეთი გამო
ყენებები, რომელთა იზოლირებულად ფუნქციონ ირება შეუძლებელია...
და ა.შ.
და მაშინ, ავტომობილებიც უნდა გამოეგონებინათ, ან უგულებელ
ყოფისგან დაეხსნათ, რადგან ასეთ მოუხერხებელ ქალაქებში საცხოვ
რებლად თუ სამუშაოდ ავტომობილი აუცილებელი გახდებოდა იმისთვის,
რათა ადამიან ები სიცარიელის, საფრთ
 ხისა და უკიდურესი ინსტიტუციონ ა
ლიზაციისგან გამოეხსნა.
საკითხავია ისიც, რამდენადაა ავტომობილთა მიერ ქალაქისთვის
მიყენებული ზარალი, პასუხი ტრანსპორტირებისა და საგზაო მოძრაობ ის
საჭიროებებზე და რა ზიანს აყენებს ქალაქს სხვა საჭიროებების, გამოყე
ნებებისა და ფუნქციების უპატივცემულობა. მსგავსად ქალაქის რეაბ ილი
ტატორებისა, რომლებიც ვერაფრით ხვდებიან რა შეიძლება გაკეთდეს
განახლების პროექტების გარდა, რადგან ქალაქის ორგანიზების სხვა
პრინციპებს არ იცნობენ, ვერაფერს ახერხებენ საგზაო ინჟინრებიც. ისი
ნი ცდილობენ მოიფ
 იქრონ, რეალ
 ურად, რისი გაკეთება შეიძლება ყო
ველდღიურად, გარდა იმისა, რომ გაჩენისთანავე დაძლიონ საცობები
და გამოიყ ენონ მათ ხელთ არსებული ყოველგვარი ცოდნა, რათა უზრუნ
ველყონ მომავალში უფრო მეტი ავტომობილის გადაადგილება და დაბი
ნავება. პასუხისმგ
 ებლობის გრძნობის მქონე და პრაქტიკული ადამიან ე
ბისთვის შეუძლებელია უვარგისი ტაქტიკების უგულებელყოფა მაშინაც კი,
როცა თავიანთი ნაღვაწის შედეგები აშინებთ – თუკი ალტერნატივა დაბნე
ულობაა იმის შესახებ, რა შეიძლება ვცადოთ სხვაგვარად და რატომ.
გამართული სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო სისტემის დანერ
გვა არა მხოლოდ ურთულესად განსახორციელებელი ამოცანა, არამედ
ძირითადი საჭიროებაცაა. ქალაქის არსი არჩევანის მრავალგვარობაში
მდგომარეობს. მისით სარგებლობა კი, შეუძლებელია მარტივად გადაად
გილების გარეშე. არჩევანის მრავალგვარობა ჯვარედინი გამოყენებების
მიერ სტიმულირების გარეშე ვერც კი იარსებებდა. გარდა ამისა, ქალაქე
ბის ეკონომიკური საფუძველი ვაჭრობაა. მრეწველობაც კი, ქალაქში იმი
ტომ კი არ ვითარდება, რომ საგნების დამზადება ქალაქის პირობებში უფ
რო ადვილია, არამედ იმიტომ, რომ აქ ამ საქმიან ობას მიბმული, მთელი
რიგი უპირატესობა არსებობს, რაც ვაჭრობასაც მოიც
 ავს. იდეებით, მომსა
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ხურებით, უნარებითა და სამუშაო ძალით ვაჭრობა, და ცხადია, ვაჭრობა
პროდუქტებით, ეფექტურ, მოქნილ ტრანსპორტირებასა და კომუნიკაციას
საჭიროებს.
მაგრამ, არჩევანის მრავალგვარობა და ინტენსიური საქალაქო ვაჭ
რობა ხალხის უზარმაზარ კონცენტრაციებზე, გამოყენებათა რთულ კომბი
ნაციებსა და მარშრ
 უტთა კომპლ
 ექსურ გადახლართულობაზეც არის და
მოკიდებული.
როგორ უზრუნველვყ ოთ ქალაქის ტრანსპორტირების სისტემა
მასთან დაკავშირებული რთული და კონცენტრირებული მიწათსარგებ
ლობისთვის ზიან ის მიუყენებლად? სწორედ ეს გახლავთ ცენტრალური
შეკითხვა. ან, სხვაგვარად რომ მივუდგეთ, როგორ უზრუნველვყ ოთ რთუ
ლი და კონცენტრირებული მიწათსარგებლობა მასთან დაკავშირებული
ტრანსპორტირების სისტემის დაუზიან ებლად?
დღესდღეობ ით, არსებობს მითი იმის შესახებ, რომ ავტომობილთა
ნაკადებისთვის ასე აშკარად არაად
 ეკვატური ქალაქის ქუჩები, ცხენებისა
და ეტლების ეპოქის მოძველებულ მემკვიდრეობ ას წარმოადგენს, რომ
ლებიც მორგებული იყო მოძრაობ ის მაშინდელ საჭიროებებს, მაგრამ...
არაფერი შეიძლება იყოს ამაზე დიდი სიცრუე. ცხადია, XVIII-XIX საუ
კუნეების ქუჩები, როგორც წესი, მშვენივრად იყო მორგებული ქვეით
 ებსა
და ურთიერთსარგებლიან გამოყენებათა კომბინაციებს. მაგრამ, ისინი სა
ერთოდ ვერ ერგებოდა ცხენების მოძრაობ ას და ეს გარემოება ქვეითთა
გადაადგილებასაც აფერხებდა.
ვიქტორ გრუენმა, რომელმაც ტეხასის შტატში ფორტ-უორსისთვის
ავტომობილებისგან თავისუფალი საქმიან ი ცენტრი დაგეგმა (ამ საკითხს
წინამდებარე თავის მსვლელობისას კიდევ მივუბრუნდები), თავისი სქემის
ასახსნელად სლაიდთა სერია მოამზადა. ავტომობილებით გადატვირთუ
ლი ქუჩის კარგად ნაცნობი ხედის ჩვენების შემდეგ, მან წარმოადგინა ნა
მუშევარი, რომელიც ნამდვ ილი სიურპრ
 იზი აღმოჩნდ
 ა დამსწრეთათვის:
ფორტ-უორსის ძველ ფოტოზე ცხენებისა და ეტლების ასეთივე აურზაური
აჩვენა.
ის, თუ როგორ გამოიყ ურებოდა ქუჩის ცხოვრება სინამდვ ილეში, დი
დი და ინტენსიური ქალაქებისთვის და მათი მოქალაქეებისთვის ცხენები
სა და ეტლების ეპოქაში, ინგლისელი არქიტექტორის, ჰ.ბ. კრესველის გვი
ანდელ ნაშრომებშია აღწერილი. ბრიტანული Architectural Review-ს 1958
წლის დეკემბრ
 ის ნომერში, კრესველი 1890 წლის, თავისი ახალგაზრდ
 ო
ბის დროინდელ ლონდონს აღწერს:
„იმდროინდელი სანაპირო ხალხისთვის განუყრელი ლონდონის გუ
ლისცემა იყო. ხეივნებისა და ეზოების უწყვეტი წყებებით გარშემორტყმულ
სანაპიროზე, რამდენიმე პატარა რესტორანი იდგა, რომელთა ვიტრინე
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ბიც საუკეთესო საკვებით იწონებდა თავს; ტავერნები, ხამანწკებისა და
ღვინის ბარები, ხორცეულის მაღაზიები; აქვე იყო უცნაური თუ ყოველდღი
ური საგნებით მოვაჭრე, რიგში, ერთმანეთის მხარდამხარ მდგარი პატარა
მაღაზიები, რომლებიც სანაპიროს მრავალ თეატრს შორის არსებულ სივ
რცეებს ავსებდა... მაგრამ ეს ტალახი!.. ხმაური!.. სუნი!.. ყველა ეს ნაკლი
ცხენზე მიუთითებდა...
ლონდონის მთელი ხალხმრ
 ავალი, ბორბლ
 ებიან ი საგზაო მოძრა
ობა, რომელიც ქალაქის ზოგიერთ რაიო
 ნში იმდენად მჭიდრო იყო, რომ
გაუვალი ხდებოდა, ცხენზე იყო დამოკიდებული. საბარგული, ურემი, სამ
გზავრო, ორთვალა ეტლი და „ღრიალა“, ყველა სახის კერძო ეტლი – ეს
ყველაფერი ცხენის დანამატს წარმოადგენდა. მერედიტი ლონდონის რკი
ნიგზის მისადგომთან არსებულ, „ეტლების სადგომთა მოსალოდნელ სიმ
ყრალეზე“ საუბრობს, მაგრამ ლონდონის სახასიათ
 ო არომატი (რადგანაც
ცხვირი ქალაქს მხიარ
 ული აღფრთ
 ოვანებით ცნობდა) მაინც საჯინიბოებს
ჰქონდა, რომლებიც, როგორც წესი, სამი ან ოთხსართულიან ი ნაგებობები
იყო ფასადზე მიდგმული ზიგზაგისებური დახრილი რამპებით;  მათი ნაგ
ვის გროვები, მკვდარი ბუზებით ინკრუსტირებულნი და ზაფხულში მათივე
ღრუბლებით გარშემორტყმულნი, ლონდონის საშუალ
 ო და მაღალი კლა
სის წარმომადგენელთა მისაღები ოთახების დამამშვ ენებელ, თუჯის ჭა
ღებს მოგაგონებდათ.
ცხენის კიდევ უფრო აშკარა კვალი ტალახი გახლდ
 ათ. მიუხედავად
წითელპერანგიან ი ბიჭების კორპუსთა აქტივობისა, ცოცხებითა და აქანდა
ზებით შეია რ
 აღებულნი რომ დაქროდნენ ბორბლ
 ებსა და ჩლიქებს შორის
და ნარჩენები ქვაფენილის კიდეებში მდგარ რკინის ურნებში გაჰქონდათ,
ტალახი მაინც დაუმარცხებელი იყო. იგი  ქუჩებს ან ნადღვები„სოიო
 ს სუ
პის“ გუბეებით ტბორავდა, ან არადა მგზავრებისთვის თავგზის ამაბნეველი
მტვრის სქელი ფენით ფარავდა. პირველ შემთხვევაში, სწრაფმავალი ეტ
ლი აფრქ ვევდა ასეთ „სუპს“ მთელი ტროტუარ
 ის გასწვრ
 ივ, ყველგან, სა
დაც შარვლ
 ები და ქვედატანები არ შეუშლიდნენ ხელს, ისე, რომ სანაპი
როს ფასადები მთელს სიგრძ ეზე იმოსებოდა ტალახის 45-სანტიმეტრიანი
სისქის ზოლით. ბარდის სუპის მდგომარეობ ას ბორბლ
 ებიან ი „ტალახის
ურმები“ მიეგება, რომელთაც ორი, ისლანდიური ზღვისპირეთისთვის და
მახასიათ
 ებელი, მუხლებამდე ჩექმებში გამოწყობილი ნიჩბიან ი დამსუფ
თავებელი ახლდა თან. და აი, შხეფებიც! ფეხით მოსიარ
 ულეს ტალახი
ახლა პირდაპირ თვალებში ხვდებოდა! მტვერს ცხენმექანიზებული ცოცხე
ბით ებრძ ოდნენ. ხანდახან გამვლ
 ელები   ნარჩენების ცეცხლმ აქრით გა
დარეცხვის სცენასაც აწყდებოდნენ...
და ტალახის შემდეგ ხმაური, ასევე ცხენით გამოწვეული, რომელიც
მძლავრი გულისცემასავით იწყებდა ღელვას ლონდონის საცხოვრებელ,
ცენტრალურ უბნებში. ეს იყო რაღაც, რაც ყველანაირ წარმოსახვას სცდე
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ბოდა. ლონდონის ცენტრალური ქუჩები ერთფეროვნად მოიკ ირწყლა
„გრანიტის“ ქვაფენილით, რომელზეც რკინის ნალების ბრახუნი, სხვადას
ხვა – მძიმე თუ მსუბუქი ტრანსპორტის სალტეებიან ი თვლების  გამაყრუე
ბელი ჭრაჭუნი, გმინვა, ჟღარუნი და გრგვინვა ისმოდა; აუცილებლად გაი
გონებდით ცხენის აღკაზმულობის ხმაურსა და ყველა სხვა საგნის ჩხარუნს
თუ წკრიალს, რომელსაც იმათი კივილი და ბღავილი ერთვოდა, ვისაც
ინფორმაციის ხმამაღლა გავრც
 ელება განეზრახა – ეს ყველაფერი ისეთ
ალიაქ ოთს ქმნიდა, რომლის წარმოდგენაც შეუძლებელია. საქმე მხო
ლოდ წვრილმან ხმაურში არ გახლდ
 ათ. ეს ხმის ყოვლისმომცვ ელობა
იყო...“
ასეთი იყო ებენეზერ ჰოვარდის ლონდონი და არც ის უნდა გაგვიკ
ვირდეს, რომ იგი ქალაქის ქუჩებს ადამიან ებისთვის შეუსაბამოდ მიიჩნევ
და.
როდესაც ლე კორბუზიე, ჰოვარდისეულ პატარა ქალაქ-ბ აღნარის
მაგალითზე, 20-იანი წლების სხივფენილი ქალაქის პროექტს ადგენდა,
როგორც ცათამბჯ ენებიან და გზატკეცილებიან პარკს, თავს იქებდა, რომ
იგი ახალი ეპოქისთვის და მასთან ერთად, საავტომობილო მოძრაობ ის
ახალი სისტემისათვის პროექტდებოდა. არადა, ასე არ იყო. ახალ ეპოქას
რაც შეეხება, ის უბრალოდ იმ რეფორმების ზერელე ადაპტირებას ცდი
ლობდა, რომლებიც წარმოადგენდა პასუხს წარსულის მარტივი ცხოვ
რების ნოსტალგიურ ლტოლვაზე, ცხენის ქალაქსა და ეპიდემიაზ ე. რაც
შეეხება საავტომობილო მოძრაობ ის ახალ სისტემას, ისიც არანაკლებ ზე
რელედ გამოიყ ურებოდა. მან გზატკეცილების ისეთი რაოდ
 ენობით შეამ
კო (ვფიქრობ, მისი მიდგომის აღსაწერად სწორედ ეს სიტყვა გამოდგება)
სხივფენილი ქალაქის მისეული სქემა, რომელიც აშკარად აკმაყოფილებ
და დიზაინ ის მისეულ აღქმას, მაგრამ ამას არანაირ
 ი კავშირი არ ჰქონდა
არც ავტომობილთა გაცილებით დიდ რაოდ
 ენობასთან, არც გზატკეცილ
თა რაოდ
 ენობასთან, არც პარკინგისა და მომსახურების ზომებთან, რაც
აუცილებლად დასჭირდებოდა მისეულ, სიცარიელეებით ერთმანეთისგან
გამოყოფილ, ადამიან ების განმეორ
 ებით ვერტიკალურ კონცენტრაციებს.
პარკში აღმართული ცათამბჯ ენების მისეული ხედვა რეალ
 ობაში ავტო
სადგომებზე აღმართულ ცათამბჯ ენებამდე დადის და ავტოსადგომებისთ
ვის, საკმარისი ადგილი, ვერასდრ
 ოს გამოიძ ებნება.
ქალაქებისა და ავტომობილების დღევანდელი ურთიერთმიმართე
ბა, მოკლედ რომ ვთქვათ, ერთ იმ ხუმრობათაგანს მოგვაგონებს, რომლი
თაც ისტორია პროგრესს ეთამაშება. ავტომობილის, როგორც გადაადგი
ლების ყოველდღიური საშუალ
 ების განვითარების ინტერვალი, სწორედ
იმ ინტერვალს ეხმაურება, რომლის განმავლობაშიც სუბურბანიზებული ან
ტიქალაქის იდეალ
 ი განვითარდა არქიტექტურულად, სოციოლ
 ოგიურად,
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სამართლებრივად და ფინანსურად.
მაგრამ, ავტომობილებს ქალაქის ნიშანდობლივ გამანადგურებლე
ბად ვერ მივიჩნევთ. თუკი ცხენებისა და ეტლების შესაბამისი, XIX საუკუნის
ქუჩების შარმს ა და ვარგისიან ობაზე ზღაპრების მოყოლას შევეშვებოდით,
დავინახავდით, რომ როგორც კი შიგა წვის ძრავა ასპარეზზე გამოვიდა,
იგი პოტენციურად ქალაქის ინტენსივობის წახალისებისა და, ამავე დროს,
ქალაქის მავნე მიდრეკილებებისგან გათავისუფლების არაჩვეულებრივ
ინსტრუმენტად წარმოგვიდგა.
ავტომობილის ძრავა არა მხოლოდ ცხენზე უფრო უხმაურო და ჰი
გიენურია, არამედ, რაც უფრო მნიშვნ ელოვანია, სამუშაოს მოცემული
რაოდ
 ენობის შესრულება უფრო ნაკლები რაოდ
 ენობის ძრავს შეუძლია,
ვიდრე ცხენს. მექანიზებული ტრანსპორტის სიმძლ
 ავრესა და ცხენთან შე
დარებით მის სისწრაფეს, ქალაქში ადამიან ების დიდი კონცენტრაციის ა
და ადამიან ებისა და საგნების ეფექტური მოძრაობ ის შეთავსების გამარ
ტივება ძალუძს. საუკუნის დასაწყისში, რკინიგზას უკვე დიდი ხნის დამტკი
ცებული ჰქონდა, რომ „რკინის ცხენები“ კონცენტრაციის ა და მოძრაობ ის
შეთავსების შესანიშნავ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. რკინიგზისთვის მიუდ
გომელ ადგილებში – მისთვის შეუძლებელი სამუშაოე ბის შესრულებით,
ავტომობილებმა, სატვირთო მანქანების ჩათვლ
 ით, შექმნ ეს სატრანსპორ
ტო გადატვირთულობის შემცირების საშუალ
 ება.  
ჩვენ არასწორი გზა ავირჩიეთ, როდესაც ხალხმრ
 ავალ ქუჩებში მოძ
რავი, თითოეული ცხენი ექვს ზე მეტი მექანიზებული ტრანსპორტით ჩა
ვანაცვლ
 ეთ, იმის მაგიერ, რომ ექვს ზე მეტი ცხენი თითო მექანიზებული
ტრანსპორტით ჩაგვენაცვლ
 ებინა. ამ სიჭარბის გამო, მექანიზებული ტრან
სპორტი ზანტად და არაეფექტურად მუშაობს. ამ დაბალი ეფექტურობის
ერთ-ერთი შედეგი ის გახლავთ, რომ მძლავრი და სწრაფი სატრანსპორ
ტო საშუალ
 ებები, თავიანთივე სიუხვით მიხრჩ ობილნი, ცხენებზე ბევრად
სწრაფად ვერ მოძრაობს.
სატვირთო მანქანები, მეტწილად, ასრულებს იმ მოთხოვნების დიდ
ნაწილს, რასაც ქალაქებში ერთ დროს მექანიკური ტრანსპორტისგან მოე
ლოდნენ. ისინი იმავე სამუშაოს ასრულებენ, რასაც მათზე გაცილებით მე
ტი რაოდ
 ენობის ეტლშ ი შებმული ცხენი ან ტვირთაკიდებული მამაკაცი შე
ასრულებდა. მაგრამ, რადგანაც სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალ
 ებები
იმავეს ვერ ახერხებს, შედეგად მიღებული გადატვირთულობა სატვირთო
ების ეფექტურობას დიდწილად ამცირებს.
დღესდღეობ ით, ისინი, ვინც ავტომობილებსა და ქალაქებს – ამ ორ
პოტენციურ მოკავშირეს შორის ომის გაჩაღების გამო არიან სასოწარკვე
თილნი, მოცემულ გამოუვალ მდგომარეობ ას, ავტომობილებსა და ფეხით
მოსიარ
 ულეებს შორის გაჩაღებულ ომად აღწერენ.
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მოდურია იმის დაშვება, რომ პრობლემის გადაჭრის გზა ფეხით მო
სიარ
 ულეთა და ავტომობილთათვის გამოცალკევებული სივრც
 ეების გა
მოყოფაში მდგომარეობს. ასეთი გამოცალკევება შეგვიძლია განვახორ
ციელოთ, თუკი აღმოვაჩენთ, რომ ეს ნამდვ ილად გვჭირდება. მაგრამ,
ნებისმიერ შემთხვევაში, ასეთი სქემები პრაქტიკულია მხოლოდ მაშინ,
როდესაც ისინი ქალაქით მოსარგებლე ავტომობილთა აბსოლუტური რა
ოდენობის მნიშვნ ელოვან შეკვეცას გულისხმობს. სხვა მხრივ, საფეხმავ
ლო არეალ
 ების გარშემო აუცილებელი პარკირების, ავტოფარეხებისა და
მისადგომი არტერიების რაოდ
 ენობა იმდენად დიდ და მომაკვდ
 ინებელ
პროპორციებს აღწევს, რომ ისინი არა ქალაქის მაშველ, არამედ მის მა
დეზინტეგრირებელ პირობებს წარმოქმნ ის.
ფეხით მოსიარ
 ულეთა არეალ
 ის  ყველაზე ცნობილი სქემა ფორტ-უ
ორსის საქმიან ი ცენტრისთვ ის განკუთვნ ილი გრუენის გეგმაა. „Victor Gruen
and Associates“-ის არქიტექტორებისა და დამგეგმარებლების ფირმამ, უხე
შად რომ გავზომოთ, დაახლოებით 2.5 კვადრატული კილომეტრის ფარ
თის მქონე არეალ
 ის გარშემო, წრიული გზის გაყვანა შემოგვთ
 ავაზა, რო
მელიც ექვს უზარმაზარ, 10000 მანქანის ტევადობის, მოგრძ ო ავტოფარეხს
მოამ არაგებდა, რომლებიც, თავის მხრივ, რკალოვანი პერიმეტრიდან
საქმიან ი ცენტრის სიღრმ ეში შეიჭრებოდა. არეალ
 ის დანარჩენი ნაწილი
ავტომობილებისაგან გათავისუფლდ
 ებოდა და შერეული გამოყენებების
მქონე საქმიან ცენტრად განვითარდებოდა. სქემას ფორტ-უორსში პოლი
ტიკური ოპოზიცია გამოუჩნდ
 ა, მაგრამ მსგავსი გეგმები 90-ზე მეტ ქალაქში
წარადგინეს და რამდენიმეში განახორციელეს კიდეც. სამწუხაროდ, იმი
ტატორებს ყურადღების მიღმა დარჩათ ის მნიშვნ ელოვანი გარემოება,
რომ გრუენის სქემა ფორტ-უორსის ამ ნაწილს (რომელიც შეგვიძლია და
ვახასიათ
 ოთ, როგორც ქალაქის მსგავსი, მჭიდროდ შეერთებული მთლი
ანი ორგანიზმი) ეხებოდა, როგორც მთლიან ობას და სწორედ ამ ნიად
 აგ
ზე იძენდა აზრს. ამ აზრით, იგი არა იზოლაციის, არამედ კონცენტრაციის
ინსტრუმენტს წარმოადგენდა და არა გამარტივებას, არამედ კომპლ
 ექსუ
რობას ახალისებდა. გეგმის იმიტაციებში ეს იდეა თითქმის განურჩევლად
შერყვ ნ ილია და წარმოდგენილია ისეთი სქემების სახით, რომლებიც რამ
დენიმე სავაჭრო ქუჩის იზოლირებას ახდენს სუბურბანული სავაჭრო ცენტ
რების სტილში და მათ პარკინგისა და მისადგომის მკვდარი მიჯნით საზღ
ვრავს.
თითქმის, სულ ესაა, რისი გაკეთებაც შეიძლება (და, ცხადია, სულ ეს
იყო, რაც ფორტ-უორსისთვის შეეძლოთ დაეგეგმათ), თუკი ბუჩქების დარ
გვისა და სკამების დამონტაჟების საკითხებზე გაცილებით რთულ პრობ
ლემას არ გავუსწორებთ თვალს.
პრობლემა მდგომარეობს იმ გზების ძიებაში, რომელთა საშუალ
 ები
თაც მნიშვნ ელოვნად შემცირდება ქალაქით მოსარგებლე ავტომობილთა
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აბსოლუტური რაოდ
 ენობა.
ფორტ-უორსისთვის განკუთვნ ილი გრუენის გეგმის შემთხვევაში, ავ
ტორს ამგვარი შემცირება წინდაწინ უნდა გაეთვალა, მიუხედავად იმისა,
რომ ქალაქი  ჩვენს დანარჩენ, დიდ ქალაქებთან შედარებით, მცირე და
მარტივია და იმის მიუხედავადაც, რომ მანქანებისთვის განკუთვნ ილი ინ
ფრასტრუქტურა უზარმაზარი და გულმოდგინედ დამუშავებული იყო. გრუ
ენის სქემის ნაწილი ექსპრ
 ესავტობუსის ინფრასტრუქტურის მოწყობას
გულისხმობდა,   რომელიც საქმიან ცენტრს ა და გარეუბნებს ერთ მთლი
ანობაში შეკრავდა და ცენტრით მოსარგებლეთა გაცილებით მაღალ რა
ოდენობას მოემსახურებოდა, ვიდრე დღეს ამას საზოგადოებრივი ტრან
სპორტი ახერხებს. ასეთი ინფრასტრუქტურის და  წინაპირობების გარეშე,
წრიული გზის სქემა ლე კორბუზიეს მეოცნებე, ზედაპირულობის ტრადიცი
ების სრული დაცვით განხორციელებული, არარეალ
 ისტური შელამაზება
იქნებოდა, ან ამავე სიძნელეთა რეალ
 ისტურად განსჯის შემთხვევაში, გა
მოიწვევდა თითქმის მთელი საქმიან ი ცენტრის ავტოფარეხებად გადაქ
ცევას და წრიული გზის მიუდგომლობას. ცხადია, მნიშვნ ელოვანწილად
გაფართოებული პერიმეტრი სარგებელს მოიტ
 ანდა შორეულ კიდეებში
განლაგებული გარაჟებით,   მაგრამ ამ შემთხვევაში კონცენტრირებული,
ინტენსიური უბნის პრაქტიკულობა, რომელზეც ფეხით სიარ
 ული გარანტი
რებული იქნებოდა, მარცხს იწვნ ევდა. გეგმას აზრი დაეკარგებოდა.
მოძრაობ ის განცალკევების ზოგიერთი ნაირსახეობ ა, რომელიც საქ
მიან ი ცენტრის გადატვირთული ქუჩებისთვის გათვალეს, არა ჰორიზონტა
ლურ (როგორც ეს გრუენის სქემაშია), არამედ ვერტიკალურ განცალკევე
ბას გულისხმობს – ფეხით მოსიარ
 ულეთა ავტომობილების ზემოთ, ზედა
ქუჩის დონეზე განთავსებით, ან პირიქით. მაგრამ ფეხით მოსიარ
 ულეთა
გამოცალკევება მანქანებს მხოლოდ მცირე შვებას აძლევს. გზებისთვის იმ
ზომების მიცემა, რომლებიც ავტომობილებს ესაჭიროება ფეხით მოსიარ
 უ
ლეთა მოსაყვანად (რაც იწვევს გადატვირთულობას და გამოცალკევების
მიზეზიცაა), ნიშნავს შესაბამისი საფეხმავლო დონეების ისეთ ზომებზე გა
დაჭიმვას, რომლებზეც საფეხმავლო კომფორტი თავის თავს აუქმებს. ეს
სქემებიც, იმისათვის რომ ავტომობილებისთვის, ან ფეხით მოსიარ
 ულე
თათვის პრაქტიკული დანიშნულება შეიძ ინოს, წინდაწინ უნდა ვარაუდობ
დეს ავტომობილთა აბსოლუტური რაოდ
 ენობის საგრძ ნ ობ შემცირებასა
და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დამოკიდებულების ბევრად მაღალ
დონეს.
არსებობს კიდევ ერთი სირთულე, რომელიც საფეხმავლო სქემებს
უკავშირდება. ქალაქის დაწესებულებათა უმეტესობას, რომლებიც ქუჩის
საფეხმავლო გამოყენებაზე პასუხს წარმოადგენს და რომლებიც, თავის
მხრივ, ქუჩის კიდევ უფრო მეტ საფეხმავლო გამოყენებას აწარმოებს, თა
ვად სჭირდება მოხერხებული წვდომა ტრანსპორტზე სერვისების, მომა
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რაგების თუ თავიანთი პროდუქტების ტრანსპორტირების უზრუნველსაყო
ფად.
თუ სატრანსპორტო და საფეხმავლო მოძრაობ ას სრულიად გამოვა
ცალკევებთ ერთმანეთისგან, ორიდან ერთი ალტერნატივა უნდა ავირჩი
ოთ.
პირველი ალტერნატივა ის გახლავთ, რომ საფეხმავლო ზონები უნ
და იყოს ისეთი ქუჩები, სადაც ამგვარი დაწესებულებები არ იარსებებს.  ეს
კი, ავტომატურად, აბსურდულად ჟღერს. მსგავსი აბსურდულობები რეა
ლურ ცხოვრებაშიც შეგვიძლია მოვძებნოთ და როგორც ვივარაუდებდით,
საფეხმავლო ზონები დაცარიელებულია. ფეხით მოსიარ
 ულეები ტრანს
პორტისთვის განკუთვნ ილ ქუჩებზე გვხვდებიან, სადაც დაწესებულებებია
განლაგებული. ეს შინაგანი  წინააღმდ
 ეგობა გრანდიოზ ულ „მომავლის ქა
ლაქზე“ ორიენტირებულ გეგმარებას იმედებს უცრუებს.
მეორ
 ე ალტერნატივა ის გახლავთ, რომ აუცილებელია საფეხმავლო
ზონებისგან იზოლირებული, ტრანსპორტით მომსახურების სქემების შექმ
ნა.
ფორტ-უორსისთვის მომზადებული გრუენის სქემა მომსახურების
პრობლემას სატვირთო მანქანებისა და სასტუმროების მომსახურე ტაქსე
ბისთვის განკუთვნ ილი, მიწისქვეშა გვირაბების სისტემით პასუხობდა, რო
მელთაც  დაწესებულებებთან წვდომა სარდაფის დონეზე ჰქონდათ.
ეს სქემა აგრეთვე მაღალგანვითარებულ „საფოსტო მომსახურების“
სისტემასაც გვთავაზობდა, როგორც ერთ-ერთ ვარიანტს, მეთოდს, რომე
ლიც მრავალი წლის წინ საიმ ონ ბრეინსმა, ნიუ-იორკელმა არქიტექტორმა
შეიმ უშავა საფეხმავლო შუა ნიუ-იორკის პროექტისთვის. „საფოსტო მომსა
ხურება“ მოცემულ ზონაში ნებისმიერი ტვირთისა თუ გზავნილის ცენტრა
ლური დახარისხების სისტემას გულისხმობს. ეს ნებისმიერი ტიპის, ნების
მიერი წყაროდან მოწოდებული, თითოეული მიმართულებით მიმავალი,
დახარისხებული მასალა ერთად იყრის თავს და მისი დისტრიბუცია რაცი
ონალიზდება, მსგავსად იმისა, თუ როგორ ხდება შემომავალ გზავნილთა
საფოსტო ოფისში დახარისხება და შემდეგ დისტრიბუცია. ამ შემთხვევა
ში იდეა მდგომარეობს შემომავალი სატვირთო მანქანების რაოდ
 ენობის
მკვეთრ შემცირებაში; ეს შემცირებული რაოდ
 ენობის მიწოდებები კი, შე
იძლება განხორციელდეს მაშინ, როდესაც გარშემო ფეხმავლების რაო
დენობა მცირე იქნება და ამ მხრივ, ღამე საუკეთესო დროა. როცა საქმე
ტვირთების გადაზიდვას ეხება, მანქანის ფეხმავლისგან გამოცალკევება,
პრინციპში არა სივრც
 ეში, არამედ დროში განცალკევებას გულისხმობს. ეს
მნიშვნ ელოვან ხარჯებს უკავშირდება, რადგან მასალათა დახარისხების
დამატებით საფეხურს გულისხმობს.
არ მგონია, ქალაქის ყველაზე ინტენსიურად გამოყენებადი ცენტრა
ლური არეალ
 ების გარდა, სერვისის სირთულეები, რომლებიც თან სდევს
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ფეხით მოსიარ
 ულეთა და ავტომობილთა რადიკალურ განცალკევებას,
რამენაირ
 ად გამართლებული იყოს.
ეჭვები მიჩნდ
 ება იმაზეც, თუ საერთოდ რამდენად მნიშვნ ელოვანია
ის სარგებელი, რომელიც ამ რადიკალურ განცალკევებას მოაქვს. ქუ
ჩებში ფეხით მოსიარ
 ულეთა და ავტომობილთა შორის არსებული კონფ
ლიქტი მეტწილად ავტომობილთა გადამეტებული რაოდ
 ენობის შედეგია,
რომელსაც ფეხმავალთა ყველაზე მინიმალური მოთხოვნილებებიც კი
თანდათანობით და შეუქცევადად ეწირება. მანქანების დომინაციის პრობ
ლემა, რომელიც ტოლერანტულობის ფარგლებს სცდება, ექსკლუზიურად
ავტომობილებით არ შემოიფ
 არგლება. ცხადია, ცხენების სიჭარბეც მსგავს
კონფლიქტებს წარმოშობდა; ადამიან ები, რომელთაც ამსტერდამის ან
ნიუ დელის პიკის საათ
 ები გამოუცდიათ, გვატყობინებენ, რომ ველოსი
პედების დიდი რაოდ
 ენობა ფეხმავლებთან შერწყმით, საზარელ სურათს
ქმნის.
სადაც საშუალ
 ება მეძლეოდ
 ა, ვაკვირდებოდი, როგორ იყენებენ
ადამიან ები საფეხმავლო ქუჩებს. ისინი შუა გზაზე არ მოძრაობ ენ და არც
იმას ზეიმ ობენ, რომ ბოლოს და ბოლოს, გზის ბატონ-პ ატრონებად იქც
ნენ. როგორც წესი, ისინი ქუჩის კიდეებზე რჩებიან. ბოსტონში, ქალაქში,
რომელმაც ექსპერიმენტის საფუძველზე, თავისი საქმიან ი ცენტრის ორი
სავაჭრო დანიშნულების ქუჩა ავტომობილებისთვის დახურა (ცხადია, მო
მარაგება საკვანძო პრობლემას წარმოადგენდა), ერთი სიამ ოვნება იყო,
თითქმის დაცარიელებული გზებისა და ხალხით გადატვირთული, ვიწრო
ტროტუარ
 ების ცქერა. კონტინენტის მეორ
 ე მხარეს, დისნეილ
 ენდის მეინ-სტრიტის მაკეტზე, არსებითად იმავე ფენომენთან გვაქვს საქმე. დისნეი
ლენდის გზაზე, რომელიც ერთგვარ საბავშვ ო ქალაქს წარმოადგენს, მხო
ლოდ ვაგონეტი მოძრაობს და ის საკმაოდ გრძელ ინტერვალებში ჩნდება.
ათასში ერთხელ ცხენსა და მსუბუქ ეტლს აც მოჰკრავთ თვალს. მიუხედა
ვად ამისა, ვიზიტორები შუა ქუჩაში სიარ
 ულს, ტროტუარ
 ის გამოყენებას ამ
ჯობინებენ; ის იშვიათ
 ი შემთხვევები, როდესაც ფეხმავლები ქუჩას არჩევ
დნენ, იყო მაშინ, როდესაც ტრანსპორტი გაივლიდა ან როცა მსვლელობა
იმართებოდა. ისინი უერთდებოდნენ იმას, რაც ქუჩაში ხდებოდა.
ასეთი თავშეკავების გარკვეული ნაწილი ბოსტონსა და დისნეილ
 ენ
დში, სავარაუდოდ  იმ ფაქტის შედეგია, რომ ჩვენ მიჩვეულები ვართ პატივი
ვცეთ ბარიერებს. ქვაფენილი, რომელიც შეძლებდა გზისა და ტროტუარ
 ის
ერთმანეთთან შერწყმას, ალბათ, ძალიან შეუწყობდა ხელს ფეხმავლე
ბის მიერ გზის სავალი ნაწილის გამოყენებას; ცხადია, სადაც ტროტუარ
 ები
ფართოა (ბოსტონშიც კი), იქ ადამიან ები ისეთივე სასაცილო მასშტ
 აბებით
არ იყრიან თავს, როგორც დისნეილ
 ენდშ ი ან ბოსტონის ცენტრის ვიწრო
ტროტუარ
 ებზე.
თუმცა, ეს მხოლოდ პასუხის ერთი ნაწილია. სუბურბანულ სავაჭრო
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ცენტრებში, სადაც „ქუჩები“ ფართოა, მაგრამ მთლიან ად საფეხმავლო და
უბარიერო, ადამიან ები მაინც კიდეებზე რჩებიან, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც „ქუჩაში“ წინასწარგანზრ
 ახულად, რაღაც საინტერესოა მოთავ
სებული. უამრავი ფეხმავალია საჭირო იმისათვის, რომ გზის მთელი სი
განე დაიტვირთოს, თუნდაც გაფანტულად. გზის სავალ ნაწილს ადამიან ე
ბი მხოლოდ მაშინ იყენებენ, ან მხოლოდ მაშინ სურთ რომ გამოიყ ენონ,
როცა ხალხის დიდი ნაკადი მოძრაობს, როგორც, მაგალითად, უოლ
სტრიტის რაიო
 ნში ან ბოსტონის ფინანსურ უბანში, როდესაც ოფისებიდან
გამოდიან, ან სააღდგ
 ომო მსვლელობისას მეხუთე ავენიუზე. შედარებით
ჩვეულ გარემოებებში ადამიან ები კიდეებს უფრო ეტანებიან, რადგან სწო
რედ აქ არის ყველაზე საინტერესო. სიარ
 ულისას ისინი ჭვრეტით კავდები
ან – ათვალიერებენ ფანჯრებს, ხედავენ შენობებს, უმზერენ ერთმანეთს...
თუმცა, ერთი მხრივ, ბოსტონის, დისნეილ
 ენდისა და სავაჭრო ცენ
ტრების საფეხმავლო ქუჩებზე ადამიან ები განსხვავებულად იქცევიან,
ვიდრე ავტომობილებით გადატვირთულ ჩვეულებრივ ქუჩებზე. ეს მნიშ
ვნელოვანი გამონაკლისია. ხალხი ქუჩას ერთი კიდიდან მეორ
 ისკენ თა
ვისუფლად კვეთს და ამ თავისუფლებით სარგებლობისას ლაგამამოდე
ბულს არ ჰგავს. ეს დაკვირვებები და ამას დამატებული ის საშუალ
 ებები,
რომლითაც ადამიან ები მუდმივად კვეთენ ქუჩებს აკრძ ალულ ადგილებში,
თუკი ამის საშუალ
 ება ეძლევათ, ზოგჯერ კი თავიანთი სიცოცხლის რისკის
ფასადაც; აგრეთვე საგრძ ნ ობი მოუთმენლობა, რომელსაც ისინი ასე ხში
რად ავლენენ გადასასვლ
 ელებზე, მიმყარებენ იმის რწმენას, რომ საფეხ
მავლო ქუჩათა მთავარი ღირსება ის კი არაა, რომ სრულიად თავისუფა
ლია მანქანებისგან, არამედ ის, რომ მათზე ავტომობილთა ნაკადები არ
დომინირებს და ის, რომ მათი გადაკვეთა ადვილი საქმეა.
თუნდაც ბავშვ ებისთვის, საზრიან ი იქნებოდა არა იმდენად მანქანე
ბის სეგრეგაცია, არამედ ავტომობილთა ბატონობის შესუსტება და ტროტუ
არებზე მანქანებით გამოწვეული სათამაშო სივრც
 ის ეროზიასთან ჭიდილი.
რასაკვირველია, იდეალ
 ური იქნებოდა მანქანების გარიდება ქალაქის იმ
ქუჩებისგან, სადაც ბავშვ ები თამაშობენ; მაგრამ უარესს მოვიმკით, თუკი ეს
გარიდება ტროტუარ
 ის სხვა უტილიტარული ფუნქციების გარიდებასაც ნიშ
ნავს, მათ შორის მეთვალყურეობ ის ფუნქციის აც. ხანდახან ასეთი სქემებიც
ავტომატურად იუქმებს თავს. ამის საილ
 უსტრაციოდ ცინცინატის ერთ-ერ
თი საცხოვრებელი პროექტი შეიძლება გამოდგეს. ამ პროექტში სახლების
ფასადი გაზონებისა და ტროტუარ
 ების საფეხმავლო არეალ
 ებზე გამოდის,
ხოლო მათ უკან ავტომობილთა და გადამზიდთა მომსახურეობ ისთვის
განკუთვნ ილი გზებია განლაგებული. ყოველდღიური მისვლ
 ა-მოსვლ
 ა, ძი
რითადად, სახლებსა და მომსახურეობ ის გზებს შორის მიმდინარეობს და,
ამრიგად, ფუნქციონ ალური თვალსაზრისით, სახლების უკანა მხარეები
ქცეულან ფასადებად და პირიქით. რასაკვირველია, ბავშვ ებიც ამ გზებზე
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იყრიან თავს.
სიცოცხლე სიცოცხლეს იზიდავს. იქ სადაც საფეხმავლოთა გამო
ცალკევება აბსტრაქტულ სილამაზედაა დასახული, ხოლო სიცოცხლისა
და სასიცოცხლო აქტივობის უამრავი ფორმა დაუკმაყოფილებელი ან მიჩ
ქმალულია, რათა ამ სილამაზემ თავი წარმოაჩ ინოს, თავად განლაგება
შეუმჩნ ეველი რჩება.
ქალაქის საგზაო მოძრაობ ის პრობლემების, გამარტივებული აზ
რით, ფეხით მოსიარ
 ულეთა და ავტომობილთა დაპირისპირებად წარმო
ჩენა, და, ამრიგად, თითოეული მათგანის ერთმანეთისგან სეგრეგაციის
პრინციპულ მიზნად დასახვა, პრობლემის მცდარი პერსპექტივიდან გან
ხილვაა. ქალაქებში ფეხმავალთათვის ანგარიშის გაწევა განუყოფელია
ქალაქის მრავალფეროვნების, სიცოცხლისუნარიან ობისა და გამოყენე
ბათა კონცენტრაციისთვის ანგარიშის გაწევისგან. მრავალფეროვნებას
მოკლებულ დიდ დასახლებებში, შესაძლოა, ადამიან ები მანქანებში უკეთ
გრძნობენ თავს, ვიდრე ფეხით გადაადგილებისას.  ქალაქის უმართავი ვა
კუუმები, არაფრითაა უმართავ საგზაო მოძრაობ აზე უკეთესი.
პრობლემა, რომელიც ფეხმავალთათვის ანგარიშის გაწევის უკან
იმალება, ქალაქის საგზაო მოძრაობ ის სხვა პრობლემების უკანაც დგას
და იმ გზების ძებნაში მდგომარეობს, თუ როგორ შევამციროთ მიწისზედა
ტრანსპორტის აბსოლუტური რაოდ
 ენობა, ხოლო მის დარჩენილ ნაწილს
საშუალ
 ება მივცეთ უფრო მეტი დატვირთვითა და ეფექტურობით იმუშაოს.
კერძო ავტომობილებზე ზედმეტად დიდი დამოკიდებულება და ქალაქის
გამოყენებათა კონცენტრაცია ერთმანეთთან შეუთავსებელია. ერთ-ერთ
მა მსხვერპლ
 ი უნდა გაიღ
 ოს. ასე ხდება რეალ
 ურ ცხოვრებაში. გამომდინა
რე იქიდან, თუ რომლის ზეწოლა გაიმ არჯვებს, ორიდან ერთ-ერთი პრო
ცესი იჩენს თავს: ავტომობილების მიერ ქალაქების ეროზია ან ქალაქების
მიერ მანქანების დაუძლურება.
ქალაქის მიერ შემუშავებული საგზაო მოძრაობ ის ნებისმიერი ტაქტი
კის დადებითი და უარყოფითი მხარეების გასაგებად, უნდა მოვიხელთოთ
ამ ორი პროცესის ბუნება და მათი მნიშვნ ელობებიც. გარდა ამისა, უნდა
გვახსოვდეს, რომ ქალაქებში მიწისზედა მოძრაობ ა საკუთარ თავსვე ამ
ყოფებს წნეხის ქვეშ. მანქანები ერთმანეთს ებრძ ვ იან სივრც
 ისა და ხელ
საყრელი ინფრასტრუქტურის მოსაპოვებლად. სივრც
 ისა და ხელსაყრე
ლობისთვის კონკურენციაშ ი ისინი სხვა გამოყენებებთანაც შედიან.
ავტომობილების მიერ ქალაქთა ეროზია ჩვენთვის იმდენად კარგად
ნაცნობ მოვლენათა სერიებით ხასიათდება, რომ მათი აღწერა საჭირო
აღარ არის. ეროზია თანდათან ვითარდება, თავიდან პატარა ნაწილე
ბი იფიტება, შემდეგ უფრო დიდი არეალ
 ები.   ავტომობილების სიჭარბის
გამო, აქეთ ერთ ქუჩას აფართოებენ, იქით მეორ
 ეს ასწორებენ, ფართო
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გამზირი ცალმხ რივ მოძრაობ ას ეთმობა,  მოძრაობ ის ასაჩქარებლად სიგ
ნალის თანმიმდევრული ინტერვალების მქონე შუქნიშნები3 მონტაჟდება,
ხიდს სართული ემატება; როგორც კი მისი შესაძლებლობები იწურება, ჩქა
როსნული მაგისტრალი გადაიკვეთება ჯერ ერთგან, შემდეგ კი გადაიკვე
თება მაგისტრალების მთელი ქსელები; უფრო და უფრო მეტი მიწა ეთმობა
პარკირებას, რათა ავტომობილთა უსასრულოდ მზარდი რაოდენობა დაი
ტიოს.
არც ერთი ეს ნაბიჯი თავისთავად გადამწყვეტი არ არის. მაგრამ ერ
თად აღებული, მათი შედეგები სავალალოა. ყოველი ნაბიჯი, თავისთავად
უმნიშვნ ელო, გადამწყვეტია იმ თვალსაზრისით, რომ მას არა მხოლოდ
საკუთარი წვლილი შეაქვს ტოტალურ ცვლილებაში, არამედ ამ პროცესის
დამაჩქარებლადაც გვევლინება. ამრიგად, ავტომობილების მიერ გამოწ
ვეული ქალაქთა ეროზია იმის მაგალითია, რასაც „პოზიტიური უკუკავში
რის“ სახელით ვიცნობთ. პოზიტიური უკუკავშირის შემთხვევაში ქმედება
იწვევს რეაქციას, რომელიც, თავის მხრივ, პირველ ქმედებაზე პასუხისმ
გებელ გარემოებას ამძაფრებს. ეს აყენებს პირველი ქმედების განმეორ
 ე
ბის საჭიროებას, რაც, თავის მხრივ, რეაქციას აც ამძაფრებს და ასე შემდეგ,
უსასრულოდ. ეს ყველაფერი ჩვეულების ჩამომყალიბებელი მიდრეკილე
ბის სპაზმებს ჰგავს.
ასეთი პოზიტიური უკუკავშირის მქონე საგზაო მოძრაობ ის, ან მისი
ნაწილის შესახებ ყურადსაღები ცნობა, 1955 წელს ვიქტორ გრუენმა ფორ
ტ-უორსის გეგმის ფარგლებში მოგვაწოდა. იმისათვის, რომ მოცემული
პრობლემის მასშტ
 აბები გამოერკვია, გრუენმა პროექტით განსაზღვრ
 ულ
პოპულაციის რაოდ
 ენობასა და სავაჭრო ფართზე დაყრდ
 ნ ობით იმ პო
ტენციური ბიზნესის კალკულაციას მიჰყო ხელი, რომელსაც ფორტ-უორ
სის დღევანდელ, განუვითარებელ და სტაგნაციაშ ი მყოფ, თუმცაღა ავტო
მობილებით გადატვირთულ,  საქმიან ცენტრშ ი უნდა მოეყარა თავი 1970
წლისთვის. ამის შემდეგ მან ეკონომიკური აქტივობის ეს რაოდ
 ენობა მო
სარგებლეთა, მათ შორის მუშების, მომხმარებლებისა და სხვადასხვა მიზ
ნით ჩამოსული სტუმრების რაოდ
 ენობაში გადათარგმნ ა. შემდეგ, საქმიან ი
ცენტრის თითოეულ მოსარგებლეზე, იმ დროისთვის ფორტ-უორსში არ
სებული ტრანსპორტის წილზე დაყრდ
 ნ ობით, მან  სავარაუდო მომავალი
მომხმარებლების რაოდ
 ენობა, ავტომობილების რაოდ
 ენობად თარგმნ ა.
ბოლოს დაითვალა, რა მასშტ
 აბის ქუჩის სივრც
 ე დასჭირდებოდა ავტომო
ბილთა იმ რაოდენობას, რომელიც ქუჩაში ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა
ყოფილიყო.
3   (Staggered traffic signal) – საგზაო სიგნალის სისტემა, რომელიც გამიზნულია ქუჩაზე ავტო
მობილების შეუზღუდავი გადაადგილებისთვის. ასეთ სისტემაში მხედველობაში მიიღ
 ება ქუ
ჩაზე ავტომობილის გადაადგილების საშუალ
 ო სიჩქარე და ამის შესაბამისად, მის სხვადას
ხვა მონაკვეთში სათანადო დროს ინთება მწვანე შუქი, ისე რომ არ აფერხებს დაწყებული
მოძრაობ ის განგრძ ობითობას (რედ. შენ.).
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საბოლოოდ, გრუენმა არაამქვეყნიური მასშტ
 აბების გზის სავალი ნა
წილი მიიღ
 ო: 1.5 მილიონ ი კვადრატული მეტრი, პარკირების სივრც
 ის გა
მოკლებით. შეად
 არეთ ეს რიცხვი გზის სავალი ნაწილის 465 ათას კვადრა
ტულ მეტრს, რომელსაც დღევანდელი განუვითარებელი საქმიან ი ცენტრი
ფლობს.
მაგრამ, როგორც კი გრუენმა თავისი 1.5 მილიონ ი კვადრატული
მეტრი გამოთვალა, ეს ციფრი უკვე მოძველებული და არასაკმარისი გახ
ლდათ. გზის სავალი ნაწილისთვის ამხელა სივრც
 ის მოსაპოვებლად, სა
ჭირო ხდებოდა საქმიან ი ცენტრის უზარმაზარ ფართზე გადაჭიმვა. შესაბა
მისად, ეკონომიკური გამოყენებების მოცემული რაოდ
 ენობა უფრო მეტად
გაიფ
 ანტებოდა. მისი განსხვავებული ელემენტების გამოსაყენებლად მო
ქალაქეებს ბევრად ნაკლები სიარ
 ული და ბევრად მეტი საჭესთან ჯდომა
მოუწევდათ. ეს კი, კიდევ უფრო გაზრდ
 იდა ქუჩისთვის დამატებითი სივრ
ცის საჭიროებას ან გადატვირთულობის საშინელი ქაოს ი დაის ადგურებ
და. ასეთნაირ
 ად გაფანტული სხვადასვა გამოყენებები ერთმანეთისგან
იმდენად შორს იქნებოდა, რომ საჭირო გახდებოდა თავად ავტოსადგომე
ბის სივრცის დუბლირება, რადგან გამოყენებები, რომლებიც ადამიან ებს
სხვადასხვა საათებში იზიდავს, არ იქნებოდა საკმარისად კომპაქტური
იმისთვის, რომ უზრუნველეყოთ ერთი და იმავე სადგომების მონაცვლ
 ე
ობით გამოყენება4. ეს კი საქმიან ი ცენტრის კიდევ უფრო მეტ ფართზე გაშ
ლას მოასწავებდა. ამის კვალდაკვალ, კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით
გამოიყ ენებდნ ენ  ავტომობილებს და გაიზრდ
 ებოდა მათ მიერ გავლილი
შიდა აბსოლუტური მანძილები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ პრო
ცესის საწყისსავე ეტაპზე მთლიან ად არაეფექტური იქნებოდა, როგორც
კლიენტის, ისე მიმწოდებლის პერსპექტივიდან. მოკლედ, იარსებებდა
არა შეწყობილი საქმიან ი ცენტრი, არამედ უზარმაზარი, გაუხშოებული ლა
ქა, რომელიც ვერ შეძლებდა მოცემული პოპულაციის ა და ეკონომიკისთ
ვის თეორ
 იულად შესაძლებელი მეტროპოლიური ფუნქციების, მრავალ
ფეროვნებისა და არჩევანის გენერირებას. როგორც გრუენმა აქ აღნიშნა,
ქალაქში, რაც უფრო მეტი სივრც
 ე ეთმობა ავტომობილებს, მით უფრო იზ
რდება მათი გამოყენების და ამრიგად, მათთვის ახალი სივრცეების გამო
ყოფის საჭიროებაც.
რეალ
 ურ ცხოვრებაში, ჩვენ ასე მყისიერად არ ვაკეთებთ ნახტომს
გზის სავალი ნაწილისათვის გამოყოფილი 460 ათასიდან – 1.5 მილიონ
4   ასეთ ხარჯთან უკვე ხშირად გვაქვს საქმე იმ საქმიან ცენტრებში, სადაც გამოყენებათა და
შორიშორება წინასწარაა დაგეგმილი. ამრიგად, პიტსბურგის ახალმა საზოგადოებრივმა
ცენტრმ ა, რომელიც ქალაქის საქმიან ი ცენტრის კიდეზეა განთავსებული, საღამოს საათ
 ე
ბისთვის განკუთვნ ილი გამოყენებებისთვის უნდა უზრუნველყოს ავტოსადგომები, რომლებიც
დუბლირებულია საქმიან ი ცენტრის სამუშაო ნაწილში, მაგრამ საღამოობ ით, ყველა მათგანი
ცარიელდება. ქალაქის ნებისმიერი ტიპის საშუალ
 ებათა, პარკინგის, ტროტუარ
 ის, ისევე რო
გორც პარკებისა და მაღაზიების ურთიერთხელშეწყობისთვის აუცილებელია კომპაქტურო
ბის მაღალი დონის არსებობა (ავტ. შენ).
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კვადრატულ მეტრზ ე. ძნელდება კიდევ ცოტა მეტი, უფრო მეტი და კი
დევ უფრო მეტი ავტომობილის დატევის მნიშვნ ელობის შემჩნ ევა. მაგ
რამ სწრაფად თუ ნელა, პოზიტიური უკუკავშირი მოქმედებას განაგრძ ობ
ს.თანდათანობით, ავტომობილისთვის ხელსაყრელი პირობების ზრდას,
მტკიცედ მოსდევს საჯარო ტრანსპორტის კომფორტისა და ეფექტურობის
კლება, გამოყენებათა გაშლა-გაფანტვა და შესაბამისად, ავტომობილებზე
მოთხოვნის ზრდაც.
ავტომობილისთვის ხელსაყრელობის ზრდისა და მომხმარებლე
ბის ინტენსივობის კლების პარადოქსის ექსტრემალურ მაგალითებად,
შეგვიძლია ლოს-ანჯელესი და დეტროიტ
 ი მოვიხმოთ. თუმცა, კომბინა
ცია ეროზიის ადრეულ ეტაპზე მყოფ ქალაქებშიც ასეთივე ულმობელია,
ქალაქებში, სადაც მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადის ზრდით, მხოლოდ
მომხმარებელთა მცირე ნაწილია უზრუნველყოფილი. მანჰეტენი ამის
მაგალითია. ავტომობილებით გამოწვეული გადატვირთულობის შერ
ბილების აქ დანერგილი ერთ-ერთი მეთოდი, ჩრდილოეთ-ს ამხრეთის
ფართო გამზირების გაცალმხ რივების მეშვეობ ით, მოძრაობ ის აჩქარებას
გულისხმობს. იმის ნაცვლ
 ად, რომ ავტობუსებმა გამზირის ორივე მხარეს
იმოძრაონ, ცხადია, სხვა ავტომობილებთან ერთად, მათ ერთ გამზირზე
ჩრდილოეთის, მეორ
 ეზე კი – სამხრეთის მიმართულებით უწევთ მოძრა
ობა. ხშირად, ეს ნიშნავს დანიშნულების ადგილამდე მისაღწევად მომხმა
რებლების მიერ ორი გრძელი კვარტლის, სხვა შემთხვევაში – სრულიად
არააუ ცილებელ გავლას. გასაკვირი არ არის, რომ როდესაც ნიუ-იორკში
გამზირი ცალმხ რივი ხდება, ამას ავტობუსით სარგებლობის ვარდნ ა მოს
დევს. სად გაქრნ ენ ავტობუსის ეს ყოფილი მომხმარებლები, არავინ იცის,
მაგრამ სატრანსპორტო კომპანიის თეორ
 იის მიხედვით, მომხმარებელთა
ეს ნაწილი, არჩევანის ზღვარზე მდგარი ადამიან ები არიან. კომპანიის მეს
ვეურთა აზრით, ზოგიერთი მათგანი არჩევანს ავტობუსით სარგებლობასა
და კერძო ავტომობილით სარგებლობას შორის აკეთებს; სხვები კი, ისინი,
ვინც რაიო
 ნში გარედან მოვიდნენ, არჩევანის წინაშე დგანან, დახარჯონ
თუ არა ძალისხმევა რაიო
 ნ ის გამოყენებაში. შეიძლება სხვა არჩევანიც
არსებობდეს, მაგალითად, უარი თქვან შიდა გადაადგილებაზე.   რა არ
ჩევანიც არ უნდა ჰქონდეთ, ამ ადამიან ებისთვის ხელსაყრელობის დიფე
რენციალ
 ები საკმარისად შეიცვალა იმისთვის, რომ მათ აზრი შეიცვალონ.
უდავო გახლავთ ის, რომ საგზაო მოძრაობ ის გაზრდ
 ილი ნაკადი, საჯარო
ტრანსპორტზე თავისი სასხვათაშორისო დამთრგ
 უნველი შედეგით, ავტო
მობილთა რაოდ
 ენობის ზრდას იწვევს. ამ შედეგებით დამძიმებული გამზი
რების, გადასასვლ
 ელებზე ლოდინისთვის საჭირო დროის გახანგრძ ლ
 ი
ვებით, იგი საფეხმავლო ხელსაყრელობასაც ამცირებს
ერთი შემამსუბუქებელი ზომიდან მეორ
 ემდე, მანჰეტენმა 1948-იდან
1956 წლამდე, რვაწლიან პერიოდში, გარედან შემომავალ ავტომობილთა
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დღიური რაოდ
 ენობის 36%-ით ზრდა მოახ ერხა, მიუხედავად იმისა, რომ
ეს მანჰეტენზე გარედან შემომავალ მომხმარებელთა მცირე ნაწილს წარ
მოადგენს, რომელთა 83% საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მოიხმარს. ამა
ვე ინტერვალში გარედან შემომავალ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით
მოსარგებლეთა რაოდ
 ენობა 12%-ით შემცირდა და დღიურად დაახლო
ებით 375000 გარედან შემოსული მომხმარებლის „დეფიციტი“ დაგვიტოვა.
ავტომობილებისათვის ქალაქზე ხელმისაწვდ
 ომობის ზრდას ყოველთვის
მოსდევს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობ ის კლება. საზო
გადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრთ
 ა კლება ყოველთვის უფრო დიდია,
ვიდრე კერძო ავტომობილების მგზავრთ
 ა ზრდა. ავტომობილისთვის რაი
ონზე ხელმისაწვდ
 ომობის ზრდასთან ერთად კი, ცალმხ რივად მცირდება
ადამიან ების მიერ, ამავე რაიო
 ნ ის ჯვარედინი გამოყენება და ეს სერიო
ზულ პრობლემას წარმოადგენს იმ ქალაქებისთვის, სადაც ტრანსპორტი
რების ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია ჯვარედინი გამოყენების დაშვება
და წახალისებაა.
ავტომობილთათვის გაზრდ
 ილი ხელსაყრელობა და შემცირებული
ინტენსივობა ის შედეგებია,ზოგიერთის გულში პანიკას რომ აღძრ
 ავს. გა
მოყენებათა ინტენსივობის შემცირების საწინააღმდ
 ეგო სტანდარტული
წამალი, ავტომობილთათვის ქალაქზე ხელმისაწვდ
 ომობის კიდევ უფრო
ზრდაა – როგორც წესი, თავდაპირველად, პარკირების გაადვილების
გზით. ამრიგად, მანჰეტენიდან კიდევ ერთი მაგალითი რომ მოვიხმოთ,
ერთ-ერთი წამალი, რომელსაც საგზაო მოძრაობ ის რწმუნებული მხურვა
ლედ უჭერს მხარს, როგორც სავაჭრო ცენტრების შემამსუბუქებელს,   ქა
ლაქის საკუთრებაში არსებული პარკირებისთვის განკუთვნ ილი ავტოფა
რეხების წყებაა. ეს გამაყუჩებელი გამოიწვევდა შუა მანჰეტენის ათამდე
კვარტლის ეროზიას – ასეულობით მცირე ბიზნესის ჩათვლ
 ით.5
ასე ნელ-ნ ელა ამცირებს ეროზია გამოფიტული რაიო
 ნ ის გამოყენე
ბის მიზეზებს და ამავე დროს ართმევს სიცოცხლისუნარიან ობას, ხელსაყ
რელობას, კომპაქტურობას, უსაფრთ
 ხოებას მათ, ვისაც ჯერ კიდევ დარ
5   ერთ-ერთ ნაკვეთთან, სადაც საგზაო მოძრაობ ის რწმუნებული ავტოფარეხის მშენებლო
ბას უჭერს მხარს (რომელიც სრულიად „ლოგიკურად“ სავაჭრო ცენტრს ა და ხიდის საყრდ
 ენს
შორის უნდა განთავსდეს), 129 სახეობის ბიზნესი დავითვალე, რამდენიმე უნიკალური სანე
ლებლის მაღაზიის ჩათვლ
 ით, რომელთაც კლიენტები მთლიან ი მეტროპოლიური არეალ
 ი
დან სტუმრობენ. აქვე არის რამდენიმე გალერეა, რამდენიმე ძაღლების სილამაზის სალონი,
ორიოდ
 ე ძალიან კარგი რესტორანი, ეკლესია და უამრავი ბინა, რამდენიმე ახლახან აღდგ
 ე
ნილი ძველი სახლის ჩათვლ
 ით. ეს ბიზნესები აერთიან ებს ისეთ სახეობ ებს, რომლებიც უნდა
აიღონ და ისეთებსაც, რომლებიც მომიჯნავედ, ქუჩების მეორ
 ე მხარეებზეა განლაგებული,
რამდენადაც ისინი ერთობლიობ ას წარმოადგენენ;  დარჩენილი ბიზნესები, როდესაც უზარ
მაზარი მომაკვდ
 ინებელი გარაჟის პირისპირ აღმოჩნდ
 ებიან, თავიანთი ურთიერთმხ არდაჭე
რის კონსტელაციიდ
 ან ამოიკვეთებიან და განადგურდებიან. ახლა, როცა ამას ვწერ, ქალაქ
გეგმარების კომისია საგზაო მოძრაობ ის რწმუნებული ავტოფარეხის სქემას ეწინააღმდ
 ეგება
და სწორადაც იქცევა: მათი არგუმენტი ეფუძნება მოსაზრებას, რომ ავტომობილების წახალი
სება დესტრუქციულ შედეგებს გამოიღ
 ებს სხვა ღირებულებებისთვის (ავტ. შენ.).
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ჩენია მიზეზი, რაიო
 ნ ით ისარგებლოს. რაც უფრო კონცენტრირებული და
ჭეშმარიტად ურბანული ხასიათ
 ის არეალთან გვაქვს საქმე, მით უფრო დი
დია კონტრასტი მიწოდებულის სიმწირესა და იმ დანაკარგის მნიშვნ ელო
ბას შორის, რომელიც ეროზიის პროცესში იკარგება.
საავტომობილო მოძრაობა, ქალაქებში მოთხოვნის ფიქსირებული
რაოდ
 ენობით რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი, მაშინ მისი მიწოდებისკენ
მიმართული მოქმედება, დამაკმაყოფილებელ რეაქციას წარმოშობდა.
სხვა თუ არაფერი, რაღაც მაინც გადაიჭრებოდა. მაგრამ რადგან შემამსუ
ბუქებელ ზომებთან ერთად, მანქანების საჭიროებაც იზრდ
 ება, პრობლე
მის გადაჭრა კვლავ აგვიან ებს.
ასეც რომ იყოს, პრობლემის გადაჭრის მინიმუმ თეორ
 იული გზა მა
ინც უნდა იყოს დასახული – გზა, რომლითაც ავტომობილებისთვის მზარ
დი ხელსაყრელი პირობები და გამოყენებების კლებადი ინტენსივობა
წონასწორობის თუ ბალანსის   მდგომარეობ ას მიაღწევს. ამ წერტილში
პრობლემა უნდა გადაიჭრას იმ აზრით, რომ მოძრაობ ითა და სადგომების
სივრც
 ით უკმაყოფილო მანქანებისგან ზეწოლა აღარ უნდა მოდიოდ
 ეს.
პროგრესირებადი ეროზიის პარალელურად, ქალაქის სხვადასხვა ნაწი
ლებზე არსებული საგზაო მოძრაობ ის დაწოლები, თანდათან უნდა გაწო
ნასწორდეს, შემდეგ კი, განგრძ ობითმა განფენამ ეს გაწონასწორებული
დაწოლები უნდა დააკმაყოფილოს. როდესაც ქალაქი საკმარისად ჰო
მოგენურ და გაუხშოებულ ლაქად გადაიქცევა, ყველა შემთხვევაში უნდა
შეძლოს საგზაო მოძრაობ ის პრობლემაზე კონტროლის დამყარება. წო
ნასწორობის ასეთი მდგომარეობ ა ერთადერთი შესაძლო გამოსავალია
პოზიტიური უკუკავშირის ისეთი პროცესიდან, როგორიც ქალაქის ეროზი
აა.
წონასწორობის ამ წერტილს ჯერ ვერც ერთმა ამერიკულმა ქალაქ
მა ვერ მიაღწია. ეროზიით გამოფიტული დიდი ქალაქების უშუალ
 ო, ცხოვ
რებისეული მაგალითები, მხოლოდ დაუსრულებლად მზარდი ზეწოლის
ეტაპს გამოხატავს. შეიძლებოდა მოგვჩ ვ ენებოდა, რომ ლოს-ანჯელესი
წონასწორობის ამ წერტილს უნდა უახლოვდებოდეს, რადგანაც დღეს ამ
ქალაქში გადაადგილების 95% კერძო ავტომობილებზე მოდის. და მაინც,
ასეც რომ იყოს, ზეწოლები არასაკმარისად გაწონასწორებულია, რად
განაც ლოს-ანჯელესის გამოფიტულ და უფერულ საქმიან ცენტრშ ი, მომ
ხმარებელთა 66% ჯერ კიდევ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მიდის.
როდესაც 1960 წელს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშათა გაფიცვამ
ლოს-ანჯელესს ჩვეულებრივზე მეტი მანქანა მოუტანა, აეროფოტოები
ავტომაგისტრალებისა და სხვა გზების უკიდურეს გადატვირთულობას აჩ
ვენებდა, ხოლო საინფორმაციო რეპორტაჟები ავტოსადგომისთვის არა
საკმარისი ადგილების გამო მოპაექრე მძღოლების მუშტი-კრივს გად
მოსცემდა. ლოს-ანჯელესის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა,
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რომელიც ერთ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტ
 აბით საუ
კეთესოდ ითვლ
 ებოდა (ზოგიერთი ექსპერტი ამტკიცებს, რომ იგი მსოფ
ლიოშ ი საუკეთესოც იყო), ნელი და არახელსაყრელი გახდა, მაგრამ მას
მაინც შერჩა მომხმარებელთა ის რეზერვი, რომელთათვისაც გზატკეცი
ლებსა და ავტოსადგომებზე სივრც
 ე არ მოიძ ებნება.  გარდა ამისა, პარკი
რების უკმარისობა აქ ჯერ კიდევ გაძლიერების ფაზაშია. რამდენიმე წლის
წინ, ერთ ბინაზე ორი ავტოსადგომი საკმარისად ითვლ
 ებოდა მათთვის,
ვინც „ქალაქში“ ბრუნდებოდა. დღეს ახალ სახლებში ბინაზე სამი სადგო
მია გათვალისწინებული, ერთი ქმრისთვის, ერთი ცოლისთვის და ერთიც
ოჯახის სხვა ბინადრისა თუ ვიზიტორისთვის. ნაკლები რაოდ
 ენობა ვერც
გაამ ართლებს იმ ქალაქში, სადაც ავტომობილის გარეშე კოლოფი სიგა
რეტის ყიდვაც კი ჭირს; და როდესაც ვინმეს ბინაში წვეულება იმართება,
საშუალ
 ოდ სამი ავტოსადგომიც კი არასაკმარისია. არც მოძრავი ავტომო
ბილების ზეწოლა მოხსნილა ნორმალურ, ყოველდღიურ გარემოში, რო
გორც ამას ჰარისონ სალისბერი New York Times-ში წერდა:
„დროდადრო, ლოს-ანჯელესის გზატკეცილებზე მოძრაობ ას ინცი
დენტები აფერხებს. ეს პრობლემა იმდენად ქრონიკულია, რომ ინჟინრები
დაზიან ებული ავტომობილების ვერტმფ
 რენებით ევაკუაც
 იას გვთავაზო
ბენ. სიმართლე კი ის გახლავთ, რომ ლოს-ანჯელესში ცხენი და ეტლიც
თითქმის ისეთივე სისწრაფით მოახ ერხებდა გადაადგილებას 1900 წელს,
როგორც დღეს ამას მანქანები ახერხებენ საღამოს ხუთ საათზე“.
წონასწორობის წერტილი, სადაც არ უნდა მდებარეობდეს ის, იმ
ნიშნულის მიღმა ძევს, სადაც საგზაო საცობებზე უფრო სერიოზ ული პრობ
ლემები წარმოიშ ობა. იგი ფეხით მოსიარ
 ულეთა უსაფრთ
 ხოების ნიშნულს
მიღმაა. ის ქალაქისთვის ჩვეული, ყოველდღიური საჯარო ცხოვრების ნიშ
ნულსაც სცდება – შორდება ინვესტირებასა და პროდუქტიულობას შორის
ნებისმიერი ურთიერთდამოკიდებულების ნიშნულსაც. კვლავ სალისბე
რის რომ დავესესხოთ:
„დაბრკოლება ის გახლავთ, რომ, როდესაც ავტომობილისთვის
მეტი და მეტი სივრც
 ე გამოიყ ოფა, ქათამი, რომელიც ოქროს კვერცხებს
აზის, ხრჩობას იწყებს. უზარმაზარი არეალ
 ები დასაბეგრი საკუთრების სი
იდან ჩამოიწ ერება და პროდუქტიული ეკონომიკური მიზნებისთვის გამო
უსადეგარი ხდება. საზოგადოების შესაძლებლობა, გაუმკლავდეს გზატ
კეცილების შეუჩერებლად მზარდ ხარჯებს, მცირდება...   ამავე დროს,
საგზაო მოძრაობა უფრო და უფრო უწესრიგო ხდება... სწორედ ლოს-ანჯე
ლესიდან გვესმის ყველაზე განწირული ხმები საბურავების ინკუბუსისგან6
6    მამაკაცის ფორმის მქონე მითიური დემონი, რომელიც სექსუალურ კავშირს ამყარებს
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დასახსნელად. სწორედ ლოს-ანჯელესია ის ქალაქი, რომელიც იმუქრე
ბა ახალი ავტომობილების აკრძ ალვით იქამდე, სანამ ისინი იმ მექანიზმე
ბით აღიჭურვებიან, რომლებიც ჰიდროკარბონის  სმოგის წარმომქმნ ელი
ნაწილაკების გამოყოფას შეაფ
 ერხებენ... სწორედ ლოს-ანჯელესელი სე
რიოზ ული ჩინოვნიკები აცხადებენ, რომ სისტემა ადამიან ური ცხოვრების
აუცილებელი ელემენტების, მიწის, ჰაერისა და წყლის ამოწურვისკენაა მი
მართული“.
ამგვარი პრობლემების კულტივირება ლოს-ანჯელესს არ დაუგეგ
მავს. ყოველ შემთხვევაში ნიუ-იორკზე, ბოსტონზე, ფილადელფიას ა და
პიტსბურგზე მეტად მაინც, რომლებიც ჩქაროსნული მაგისტრალებით სა
კუთარ თავს აქუცმაცებენ და ანადგურებენ. ერთ თითქოსდა ლოგიკურ ნა
ბიჯს, მეორ
 ე მოსდევს; ყოველი ასეთი ნაბიჯი თავისთავად დამაჯერებელი
და   ზედაპირულად გამართლებულია; და ამის სპეციფიკური შედეგი ქა
ლაქის ისეთი ფორმაა, რომელიც სიმარტივის და მოხერხებულობის ნაცვ
ლად, ჯვარედინი გამოყენებისთვის უფრო გაფანტული, მოუხეშავი, დრო
ის თვალსაზრისით კი, არაეკონომიური, ძვირი და რთულია. ნიუ-იორკელი
მეწარმე, რომელიც სხვა ქალაქებში უამრავ საქმიან ზარს ახორციელებს,
მეუბნება, რომ ზარების მოცემული რაოდ
 ენობის განსახორციელებლად
და ამრიგად, სამუშაოს შესასრულებლად, სან-ფ
 რანცისკოსთან, ან თუნ
დაც ნიუ-იორკთან შედარებით, ლოს-ანჯელესში ორჯერ მეტი დრო სჭირ
დება. საკონსულტაციო ფირმის ლოს-ანჯელესის ფილიალ
 ის დირექტორი
კი მატყობინებს, რომ  ჩიკაგოს ოფისში გაფორმებული კონტრაქტების რა
ოდენობის მისაღწევად, აქ ორით მეტი  თანამშრ
 ომელი სჭირდება.
და მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ეროზია არც ერთ პრობლემას არ
წყვეტს და უზარმაზარ არაეფექტურობას წარმოშობს, კურსის ცვლილების
თვის კარგი და აშკარა მომენტი არასდრ
 ოს მოსჩანს, რამდენადაც მცირე
და თვალნათლივ უვნებელი საწყისებიდან პროცესის მსვლელობისას, უფ
რო და უფრო რთულდება და ზედაპირულად არაპრაქტიკული ხდება მისი
შეჩერება ან შემობრუნება.
თუმცა, ეროზიის ტაქტიკებს, როგორი დესტრუქციულიც არ უნდა იყოს
ქალაქებისთვის, და როგორი შეუსაბამო – რაიმ ე პრობლემის გადასაჭ
რელად, ვერ დავაბრალებთ ყველაფერს, რაც ქალაქის სატრანსპორტო
სისტემაში რთული, დროთა განმავლობაში არაპრაქტიკული და ძვირია.
ქალაქის უამრავი რაიო
 ნ ი, ეროზიის დაუხმარებლად, ისედაც გამეჩხერე
ბული და გამოსაყენებლად არაპრაქტიკულია ყველასთვის, კერძო ავტო
მობილებით მოსარგებლეთა გარდა და ყოველთვის ასეთებად რჩებოდა,
ავტომობილთა გამოჩენამდეც კი.
ავტომობილის ძლიერი საჭიროება სუბურბიაშ ი, ყველასთვის ნაცნო
მძინარე ადამიანებთან, განსაკუთრებით ქალებთან (რედ. შენ.).

375

ბი ფაქტია. ჩვეულებრივ, სუბურბიაშ ი ცოლებს უფრო მეტი მანძილის და
ფარვა უწევთ სხვადასხვა საქმეებზე მოძრაობ ისას (run an errand), ვიდრე
ქმრებს დიდ მანძილზე, სამუშაო ადგილისკენ და უკან გადაადგილებისას
(commuting). სუბურბიაშ ი ასევე ჩვეულებრივი მოვლენაა ავტოსადგომების
დუბლირება: სკოლებს, სუპერმარკეტებს, ეკლესიებს, სავაჭრო ცენტრებს,
კლინიკებს, კინოთეატრებსა და საცხოვრებლებს – საკუთარი ავტოსადგო
მები უნდა ჰქონდეს. ყველა ეს დუბლირებული სადგომი დროის უმეტესი
ნაწილი გამოუყენებელი რჩება. სუბურბიებს, სულ მცირე მანამ, სანამ ასე
თებად რჩება, შეუძლია მიწის ამგვარი დანაკარგების და კერძო ავტომო
ბილით სარგებლობის მაღალი დონის ატანა, რადგან მათი კონცენტრაცი
ის დონე დაბალია (შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ აქ ძევს მოუხელთებელი
წონასწორობის წერტილი, მაგრამ, როგორც კი გამოყენებათა ნარევში
სამუშაო ფუნქცია ჩნდება, სუბურბიაშ იც კი, მაშინვე წონასწორობა ირღვ ე
ვა). ავტომობილებისა და დუბლირებული პარკინგის, როგორც მუდმივი
აუცილებლობის საჭიროება, შეიძლება გაჩნდ
 ეს ისეთ ქალაქებში, სადაც
ქალაქის მრავალფეროვნების წინაპირობები, საკმარისად მაღალი სიმ
ჭიდროვეების ჩათვლ
 ით, არ გვხვდება. „ამ ოჯახში მხოლოდ მე გადავაად
გილდები შორ მანძილზე“, (commuting) – ამბობს ჩემი მეგობარი, ქალბატო
ნი კოსტრიცკი. კოსტრიცკები ბალტიმორის ცენტრშ ი, ბატონი კოსტრიცკის
სამუშაო ადგილთან ახლოს ცხოვრობენ. მაგრამ მისი ცოლი ავტომობი
ლით (სხვა ყველაფერი არაპრაქტიკულია) დიდ მანძილზე უნდა გადაად
გილდეს იმისათვის, რომ შვილები სკოლაში მიიყვანოს, განახორციელოს
ისეთი შენაძენები, რაც პურის, სუპის ქილისა და სალათის ფურცლ
 ების
ყიდვას სცდება, ისარგებლოს ბიბლიოთ
 ეკით, ნახოს წარმოდგენა, დაესწ
როს შეხვედრებს; როგორც სუბურბიაშ ი მცხოვრებ ყველა დედას, ქალაქში
მცხოვრებ ამ დედასაც, შვილებისთვის ტანსაცმლ
 ის შესაძენად გარეუბნის
სავაჭრო ცენტრში უწევს წასვლ
 ა, რადგანაც, არა მხოლოდ მისი სახლის
მახლობლად არ მოიძ ებნება ასეთი მაღაზიები, არამედ, ზოგადად, ქალა
ქის ცენტრშ ი არსებულ მაღაზიებში აღარ არსებობს საკმარისი მოთხოვნა
იმისთვის, რომ იქ საბავშვ ო ტანსაცმლ
 ის კარგი არჩევანი იყოს. დაბინ
დების შემდეგ ავტომობილის გარეშე გადაადგილება სახიფათოა. მეტიც,
რაიო
 ნ ის გაუხშოება არ იძლევა რიგიან ი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
არსებობის საშუალ
 ებას მის შიგნით თუ ქალაქის სხვა ნაწილების მიმართუ
ლებით და ეს ყველა შემთხვევაში ასე იქნებოდა, იარსებებდნენ ავტომო
ბილები თუ არა.
ასეთი რაიო
 ნ ები ავტომობილის გამოყენების მუდმივი საჭიროების
მქონე სუბურბიებს ჰგავს, მაგრამ, მეორ
 ე მხრივ, სუბურბიებისგან განსხვა
ვებით, აქ ადამიან ების კონცენტრაცია ზედმეტად მაღალია იმისთვის, რომ
უზრუნველყოფილ იქნეს სუბურბიისთვის დამახასიათ
 ებელი ავტომობი
ლების და სადგომების საჭირო რაოდ
 ენობა.  „შუალედური“ სიმჭიდროვე
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ები, ზედმეტად დაბალი ქალაქებისთვის და ზედმეტად მაღალი სუბურბი
ებისთვის, ისეთივე არაპრაქტიკულია ტრანსპორტირებისთვის, როგორც
სხვა ეკონომიკური და სოციალ
 ური მიზნებისთვის.
ყველა შემთხვევაში, დღესდღეობ ით, ასეთი რაიო
 ნ ები არჩევანის
მქონე მოსახლეობ ისგან დაცლის საერთო ბედს იზიარ
 ებს. თუკი ასეთი რა
იონ ები ღარიბების სარგებლობაში გადადის, ტრანსპორტირებისა და გა
მოყენების არაპრაქტიკულობამ, შეიძლება არც გამოიწვიოს საგზაო მოძ
რაობ ის სერიოზ ული პრობლემები, რადგან მოსახლეობ ას არ აქვს ისეთი
მოძრაობ ის შექმნ ის საშუალ
 ება, რომელიც პრობლემური გახდებოდა.
შესაძლებლობის გაჩენისთანავე ისინი, აუცილებლად, სხვაგან გადაბარ
გდებიან.
მაგრამ, როდესაც ასეთ რაიო
 ნ ებს გამიზნულად „ანახლებენ, რათა
საშუალ
 ო კლასი დააბრუნონ“, ან როდესაც ისინი კონსერვაციის ობიექტე
ბი ხდებიან იმ მოსახლეობ ის შენარჩუნების მიზნით, რომლისგანაც ჯერ კი
დევ არ დაცლილან, დიდი ავტოსადგომებით უზრუნველყოფის საჭიროება
მაშინვე უმთავრეს და უზენაეს საკითხად იქცევა ხოლმე. ამრიგად, გამოყე
ნებათა უკვე არსებული გამოფიტულობა და გაუხშოება ხელახლა გაძლიე
რებას იწყებს.
სიჩლუნგის სასიკვდ
 ილო დაავ ადება ალიანსში შედის საგზაო მოძ
რაობ ის გადატვირთულობის დაავ ადებასთან.
რაც უფრო მეტი დაგეგმილი თუ დაუგეგმავი ტერიტორიაა გამოფი
ტული, მით უფრო მძიმე ხდება მოძრაობ ის დაწოლა ცოცხალ რაიო
 ნ ებზე.
ადამიან ები, რომელთაც ავტომობილების გამოყენება უწევთ  იმისათვის,
რომ თავიანთი უსიცოცხლო საცხოვრებელი ტერიტორიით ისარგებლონ
ან თავი დააღწიონ მას, უბრალოდ კაპრიზულები არ არიან, როდესაც ავ
ტომობილებს იმ მიმართულებით მართავენ, სადაც მათი საჭიროება არ
არსებობს და ავტომობილი თავად მძღოლებისთვისაა დესტრუქციული
და უსიამ ოვნო. ტერიტორიები, რომლებიც სიჩლუნგის სასიკვდ
 ილო დაა
ვადებას  ავლენს, ყველა იმ წინაპირობით უნდა მომარაგდეს, რომლებიც
მრავალფეროვნების წარმოებისთვის აკლია. თუნდაც საგზაო მოძრაობ ას
ყურადღება არ მივაქციოთ, ეს არის მათი ძირითადი საჭიროება. მაგრამ ეს
მიზანია, რომლის წახალისება შეუძლებელი ხდება თუკი  ავტომობილების
დიდი რაოდ
 ენობის დატევას უპირველეს საზრუნავად ვაქცევთ, ქალაქის
სხვა გამოყენებებს კი ნარჩენებით გამოვკვებავთ. ამრიგად, ავტომობილ
თა მეშვეობ ით ეროზიის გამომწვევი სტრატეგია არა მხოლოდ ქალაქის იმ
ინტენსივობისთვისაა დესტრუქციული, რომელიც უკვე ადგილზეა, არამედ
კონფლიქტში მოდის გამოყენების ახალი და დამატებითი ინტენსივობის
გაღვივებასთან იქ, სადაც ამის საჭიროება არსებობს.
ქალაქის სხვადასხვა ტიპის გამოყენებები და ინტერესები ეროზი
ის პროცესს მუდმივად აბრკ ოლებს. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ
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მიმდინარეობს ქალაქებში ეროზია ასე თანმიმდევრულად, არის მაღალი
ფასი მიწის იმ დიდი ფართებისა, რომლებიც უკვე სხვა ფუნქციებითაა დატ
ვირთული. მაგრამ, ხარჯების გარდა, არც სხვა ფაქტორთა გაბათილება
ახდენს საგზაო მოძრაობ ის ულიმიტო დინების დაბრკ ოლებას. მაგალი
თისთვის, უამრავი კუთხე, სადაც ფეხმავლებს ქუჩის გადაკვეთის საშუალ
 ე
ბა ეძლევათ, ასეთ დაბრკ ოლებას ქმნის.
იმისათვის, რომ ავტომობილების გაზრდ
 ილი რაოდ
 ენობის დატე
ვით გამოწვეულ წნეხსა და სხვა, უამრავ გამოყენებათა, მიერ განხორცი
ელებულ ზეწოლას შორის გაჩაღებული კონფლიქტის მკაფიო სურათი
მივიღოთ, საკმარისია დავესწროთ უახლოეს საჯარო მოსმენას ქუჩის
გაფართოების, ჩქაროსნული მაგისტრალისთვის გამოყოფილი მარშრ
 უ
ტის, ხიდის მისადგომის, პარკში გასაყვანი გზის, ცალმხ რივ მოძრაობ აზე
გადასვლ
 ის, ახალი საზოგადოებრივი გარაჟების ჯგუფის ან ნებისმიერი
სხვა, აუცილებლად განსახილველ, ოფიციალ
 ურად დაფინანსებულ, ერო
ზიის გამომწვევ ინიციატ
 ივათა შესახებ.
ასეთი შემთხვევები წინა პლანზე წამოწევს იმისგან განსხვავებულ
მოსაზრებას, რასაც ეროზიის ადვოკატები იზიარ
 ებენ. მოქალაქეებს, რო
მელთა სამეზობლოებსა თუ საკუთრებებს ზიან ი მიადგებათ, როგორც წე
სი, გეგმაზე იერიში მიაქვთ და ზოგჯერ  არა მხოლოდ ხმის ამაღლებითა
და პეტიციებით, არამედ დემონსტრაციებითა და სიმბოლოებითაც იბრძ 
ვიან7. ხანდახან მათ ეროზიის წინააღმდ
 ეგ მიმართული ის ზოგადი არგუ
მენტები მოჰყავთ, რომელსაც მე უკვე შევეხე, როდესაც ვციტირებდი სა
ლისბერის, გრუენსა და უილფრედ ოუენს, თავისი წიგნიდან „ქალაქები
მოტორის ეპოქაში“, ან ლუის მამფორდის არგუმენტებს დაბალანსებული
და დიფერენცირებული ტრანსპორტირების შესახებ.
თუმცა, განზოგადებები და ფილოსოფია იმის შესახებ, თუ საით მი
ექანება ქალაქები, მოქალაქეთა არგუმენტების საკვებს არ წარმოადგენს
და არც ამგვარი კომენტარი ავსებს მათს ყველაზე მგზნებარე და დამაჯე
რებელ მიგნებებს.
ის, რაზეც მოქალაქეებს სინამდვ ილეში მიაქვთ იერიში, სპეციფი
კური დესტრუქციაა , რომელიც მათს სახლებს, ქუჩებს, ბიზნესებს, თემებს
დაატყდებათ თავს. ხშირად მათი ადგილობრივი, ნაკლებად გავლენიან ი,
არჩეული ოფიციალ
 ური პირები პროტესტებს უერთდებიან კიდეც; ასე რომ
არ ექნათ, მათ აღარასდრ
 ოს აირჩევდნ ენ.
დამგეგმარებლები, საგზაო მოძრაობ ის კომისრები, გავლენიან ი არ
ჩეული ჩინოვნიკები და მუნიციპალური აპარატის სათავეში მყოფი სხვა
ადამიან ები, ამ პროცედურას ელიან. მათ ყველაფერი იციან ასეთი გამპ
7 ედმუნდ ბეკონი, ფილადელფიის ქალაქგეგმარების კომისიის ხელმძ ღვანელი, მატყობი
ნებს, რომ მოქალაქეები, რომლებიც იმ ჩქაროსნულ მაგისტრალს ეწინააღმდ
 ეგებოდნენ,
რომელსაც თავად მხარს უჭერდა, ქუჩებში გამოვიდნენ სლოგანით – „Fry Bacon“ (შეწვით ბე
კონი) (ავტ. შენ.).
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როტესტებლების შესახებ: საღი ხალხია, მაგრამ არასაკმარისად მომზა
დებული იმისათვის, რათა პრობლემის არსის ჩაწვდ
 ომა შეძლონ; ვიწრო
ინტერესებით შეპყრობილნი და უუნარონი არიან „დიდი ზომის სურათის“
დასანახად.
მაგრამ, ამ მოქალაქეების მოსმენა ღირს.
კონკრეტულ და სპეციფიკურ ლოკალურ ეფექტებზე წარმართული
მათი მსჯელობის სწორედ ეს მიწიერება და პირდაპირობაა, რაც, ჩემი აზ
რით, ქალაქის საგზაო მოძრაობ ისგან განადგურების საფრთ
 ხისგან ხსნის
გასაღებს იძლევა და ამ მოსაზრებას მალევე დავუბრუნდები. გარდა ამისა,
ეს გვახსენებს, რომ ეროზია, ძალზე ხელშესახებ მიზეზთა გამო, ქალაქის
მოსახლეობ ის დიდი ნაწილისთვის მიუღებელია.
მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტები, თავად საჯარო განხილვების
აუცილებლობა და ეროზიული ცვლილებებისთვის განკუთვნ ილი პირდა
პირი ხარჯები, ქალაქთა მიერ ეროზიის პროცესზე დაწესებულ ბარიერთა
გარკვეულ ფორმებს ქმნის, ისინი მაინც არ წარმოადგენს ამ ეროზიული
პროცესის გაუქმებას. მაქსიმუმი, რასაც ისინი გამოხატავენ, გამოუვალი
მდგომარეობ აა.
თუკი საგზაო მოძრაობ აზე განხორციელებულ სხვა ზეწოლათა ტრი
უმფი კიდევ ერთი ნაბიჯით წაიწევს წინ, ისე რომ საავტომობილო მოძრაო
ბას შეამცირებს, მაშინ ქალაქთა მიერ ავტომობილთა დაუძლურების მაგა
ლითთან გვექნება საქმე.
დღესდღეობ ით, ქალაქთა მიერ ავტომობილების დაუძლურება
თითქმის ყოველთვის შემთხვევით ხდება. დაუძლურება, ეროზიისგან განს
ხვავებით, იშვიათად თუ იგეგმება წინასწარი განზრ
 ახვით ვინმეს მიერ. მას
არც აღიარ
 ებენ და არც პოლიტიკის ნაწილად აქცევენ, თუმცა, ამის მიუხე
დავად, იგი მაინც ვლინდება.
მისი გამოვლინებების უმეტესობა ეფემერული ხასიათ
 ისაა. მაგალი
თისთვის, როდესაც გრინვიჩ-ვ ილიჯის რამდენიმე ვიწრო ქუჩის კვეთაზე
Off-Broadway-ის თეატრი გაიხსნა, ანტრაქტის დროს და მოქმედების და
სასრულის შემდგ
 ომ, ამ ადგილის გამოყენების გაზრდ
 ილი ინტენსივობა
საგზაო მოძრაობას აბრკ ოლებდა. იმის გამო, რომ ტროტუარ
 ი ძალზე ვიწ
რო იყო, თეატრის ვიზიტორები გზის სავალ ნაწილს ღია ვესტიბიულად იყე
ნებდნ ენ და გზიდან ზანტად გადადიოდნენ. მსგავსი დაბლოკვა, ამჯერად
ბევრად ვრცელ ქუჩაზე, ნიუ-იორკში შეგვიძლია შევნიშნოთ, როდესაც მე
დისონ სკვერ გარდენი ღამით8, რაიმ ე ღონისძიების დამთავრების შემდეგ,
ხალხისგან იცლება. ბრბოს ზეწოლა იმდენად დიდია, რომ ავტომობილთა
უფლებებს ყურადღება აღარ ექცევა. საგზაო მოძრაობ ა ჩერდება და რამ
დენიმე კვარტალს ავსებს. ორივე შემთხვევაში, თუკი არჩევანის ზღვარზე
8 (Madison Square Garden) – ნიუ-იორკში, მანჰეტენის შუა ნაწილში განთავსებული
მრავალფუნქციური არენა (რედ. შენ.).
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მდგარი მძღოლები გადაწყვეტენ, მეორ
 ე ჯერზე მანქანით აღარ გამოჩნდ
 
ნენ, საქმე ეფემერულ, თუმცა მაინც დაუძლურებასთან გვაქვს.
ქალაქთა მიერ ავტომობილთა დაუძლურების კიდევ ერთი გავრ
ცელებული ფორმა ნიუ-იორკის გარმენთ-დ
 ისთრიქთში9 ვლინდება, რო
მელიც სატვირთო მანქანების დიდ მოძრაობ ას წარმოქმნ ის. გზის სივრ
ცისთვის ერთმანეთთან კონკურენციაშ ი შესული ეს სატვირთო მანქანები
არაეფექტურად მუშაობ ენ. მათი რიცხვი იმდენად დიდია, რომ სხვა ფორ
მის ავტომობილთა მოძრაობ ასაც არაეფექტურს ხდის. კერძო მსუბუქი მან
ქანების მძღოლებმა ამ უბანში გადაადგილებისგან თავის შეკავება ისწავ
ლეს. როდესაც არჩევანის ზღვარზე მდგარნი მეტროთი მგზავრობას ან
ფეხით გადაადგილებას ირჩევენ, საქმე დაუძლურებასთან გვაქვს. მეტიც,
გარმენთ-დ
 ისთრიქთში ტაქსით ან კერძო ავტომობილით გადაადგილე
ბა იმდენად გართულდა, რომ უკანსკნელ წლებში მანჰეტენის ქსოვილის
ფირმათა უმეტესობა, რომლებიც ქვემო მანჰეტენზე იყო განლაგებული,
ზემოთ, გარმენთ-დ
 ისთრიქთში გადაბარგდა, სადაც თავიანთ კლიენტებ
თან საფეხმავლო დისტანციაზ ე განთავსება შეუძლია. რამდენადაც ასეთი
სვლა ქალაქის მიწათსარგებლობას კონცენტრაციას ა და ინტენსივობას
მატებს, იმდენადვე ამცირებს ქალაქში ავტომობილით სარგებლობას და
გვაჩვენებს მაგალითს, რომლის დროსაც დაუძლურება იმ ნიშნულამდეა
მიყვანილი, რომ თავად ავტომობილებზე მოთხოვნა იკლებს.
ქალაქთა მიერ ავტომობილთა დაუძლურება ისე იშვიათადაა წინას
წარ განზრ
 ახული, რომ რთულია უახლესი მაგალითების პოვნა (ფეხით
მოსიარ
 ულეთა სასარგებლოდ ქუჩების გადაკეტვა, რომელსაც თითქმის
ყოველთვის თან სდევს ავტომობილთათვის მაკომპენსირებელი ინფრას
ტრუქტურის მოწყობა, მოძრაობის არა დაუძლურება, არამედ   რეორგა
ნიზებაა.). თუმცაღა, ნიუ-იორკში, ვაშინგტონ სკვერზე ავტომობილთა გა
დაადგილების აკრძ ალვა, რომელიც სათავეს 1958 წლიდან იღებს, ამის
ნიმუშია და, ამრიგად, მისი გაან ალიზებაც ღირს.
ვაშინგტონ სკვერი, რომლის ფართობი დაახლოებით 30000 კვად
რატული მეტრია, მეხუთე ავენიუს სამხრეთ დაბოლოებას ქმნის. თუმცა,
1958 წლამდე, იგი სულაც არ წყვეტდა მე-5 ავენიუზე არსებულ ჩრდილო-
სამხრეთ მოძრაობ ას. პარკში გამავალი გზა, თავდაპირველად, ეტლისთ
ვის განკუთვნ ილი გასასვლ
 ელი, მე-5 ავენიუს ბოლოდან, ქვევით – პარკის
მიღმა არსებულ სხვა, ჩრდილოეთ-ს ამხრეთი ქუჩებისკენ მოძრაობ ის გაგ
რძელების საშუალ
 ებას იძლეოდ
 ა.
რასაკვირველია, წლების განმავლობაში პარკში გამავალ ამ გზაზე
მოძრაობ ა თანდათანობით გაიზ არდა და სხვა მომხმარებლებს, რომლე
9   (Garment District) – ტანსაცმლ
 ის უბანი; მანჰეტენზე არსებული, 2.5 კვადრატულ კილომეტრ
ზე განთავსებული უბანი, რომელსაც სახელი დაერქვა აქ მდებარე, ტანსაცმლის წარმოებას
თან დაკავშირებული, გამოყენებების გამო (რედ. შენ.).
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ბიც პარკს ძლიერ და უწყვეტ მფარველობას უწევდნ ენ, იგი ყოველთვის
უსიამ ოვნებას უქადდა. ჯერ კიდევ შორეულ 1930-იან წლებში რობერტ
მოზესი, თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში, როგორც პარკების კომი
სარი, შეეცადა ამ გზის გაუქმებას. მაგრამ მისი გეგმა გზის კომპენსირება
გახლდ
 ათ, რომელიც ბევრად მეტი იყო, ვიდრე კომპენსირება  – იგი პარ
კის კიდეების ჩამოჭრასა და ამის ხარჯზე, მის პერიმეტრზ ე არსებული ვიწ
რო ქუჩების გაფართოებას ნიშნავდა. ამგვარად, პარკი მაღალსიჩქარიან ი
მოძრაობ ის მქონე არტერიით შემოფარგლული აღმოჩნდ
 ებოდა. ადგი
ლობრივების მიერ „აბაზანის ხალიჩის“ გეგმად წოდებულ ამ სქემაზე (ამ
ტერმინით აღწერდნ ენ იმას, რაც პარკისგან უნდა დარჩენილიყო), იერიში
მიიტ
 ანეს და დაამ არცხეს კიდეც. კვლავ გამოუვალი მდგომარეობ ა შეიქ
ნა.
შემდგ
 ომ, უკვე 1950-იანი წლების შუაშ ი, ბატონმა მოზესმა ეროზიის
ახალი გეგმა წარმოადგინა. ეს გეგმა გულისხმობდა გზატკეცილის პარკის
ცენტრშ ი გატარებას და შუა მანჰეტენსა და პარკის სამხრეთით, მის მიერ
ჩაფიქრებულ, უზარმაზარ სხივფენილ ქალაქსა და მაგისტრალს შორის მა
ღალსიჩქარიან ი მოძრაობ ის ამრიგად დაკავშირებას. თავდაპირველად,
ადგილობრივ მოქალაქეთა უმრავლესობა ამ უსიცოცხლო გზატკეცილს
ეწინააღმდ
 ეგებოდა და გამოუვალი მდგომარეობ ის მიღმა არაფერი ესა
ხებოდა. მაგრამ ორი გამბედავი ქალბატონი – შირლი ჰაიე სი და ედიტ
ლიონსი ნაკლებად კონვენციური აღმოჩნდ
 ა. ავტომანქანების მოძრაო
ბის ხარჯზე, ქალაქის ისეთ გამოყენებათა გაუმჯობესების პერსპექტივის
წარმოდგენით, როგორიცაა ბავშვ ების თამაში, და ფეხით ან ცხენით გასე
ირნება, მათ მნიშვნ ელოვანი ინტელექტუალ
 ური ნაბიჯი გადადგეს. ისინი
მხარს უჭერდნ ენ არსებული გზის გაუქმებას, რაც პარკში საავტომობილო
მოძრაობ ის აკრძ ალვას გულისხმობდა, მაგრამ, ამავე დროს, ეწინააღმ
დეგებოდნენ პერიმეტრზ ე არსებული გზების გაფართოებასაც. მოკლედ,
ისინი გვთავაზობდნ ენ პარკზე გამავალი გზის გაუქმებას კომპენსირების
გარეშე.
მათმა იდეამ პოპულარობა შეიძ ინა; უპირატესობები ცხადად წარმო
ჩინდა ყველასთვის, ვინც პარკით სარგებლობდა. მეტიც, თემის თეორ
 ე
ტიკოსებისთვის ნათელი გახდა, რომ ამჯერად გამოუვალი მდგომარეობ ა,
როგორც არჩევანი აღარ არსებობდა, რამდენადაც, როდესაც მოზესის
სხივფენილი ქალაქი და მაგისტრალი საბოლოოდ განვითარდებოდა,
პარკზე გამავალი გზა ავტომობილების იმ რაოდ
 ენობას მიიღ
 ებდა, რამდე
ნიც მაგისტრალებს ახასიათ
 ებს. მათ შენიშნეს, რომ ძველი გზა, მიუხედა
ვად მისი არასასიამ ოვნო ბუნებისა, შესაძლებელზე ნაკლებად იყო ათვი
სებული და საკმაოდ განსხვავებული და აუტანელი გახდებოდა, როდესაც
შემოთავაზებული გზატკეცილის შესაბამის დატვირთვებს მიიღ
 ებდა.
თემის უმრავლესობის აზრი თავდაცვიდან თავდასხმაზე გადავიდა.
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ქალაქის ჩინოვნიკები დაჟინებით ამტკიცებდნ ენ, რომ გზის გაუქმე
ბის შემთხვევაში(ნაბიჯი, რომლის გადადგმა, როგორც ჩანს სულელურად
ეჩვენებოდათ), ერთადერთი შესაძლო ალტერნატივა პარკის პერიმეტ
რზე გამავალი ქუჩების გაფართოება იყო, ან მათ უკიდურესი გადატვირ
თვა ელოდა. მოსმენის შემდეგ ქალაქგეგმარების კომისიამ, გადაკეტვის
შემოთავაზება უარყო და მის ნაცვლ
 ად მხარი დაუჭირა იმას, რასაც მისი
წევრები პარკში გამავალ „მინიმალურ გზას“ უწოდებდნ ენ, იმ მოსაზრე
ბით, რომ თუ თემი თავის სულელურ პოზიციას გაიტ
 ანდა, მოქალაქეებს
ეს სანანებლად გაუხდებოდათ. მათი თქმით, პარკის მოსაზღვრ
 ე ქუჩები
გზაშეცვლ
 ილი მოძრაობ ით გადაიტვირთებოდა. საგზაო მოძრაობ ის კო
მისარმა, მეზობელ ქუჩებზე, მილიონ ობით ავტომობილის ყოველწლიური
მატება იწინასწარმეტყველა. ბატონი მოზესი პროგნოზირებდა, რომ თუ
კი თემი თავისას გაიტ
 ანდა, მოქალაქეები მალევე მიუბრუნდებოდნენ მას
გზის თავიდან გახსნის და მაგისტრალის მშენებლობის თხოვნით, მაგრამ
ის დომხალი, რომელშიც ისინი თავს ამოჰყოფდნ ენ, გაკვეთილს მისცემ
და და ჭკუას ასწავლიდა მათ.
ყველა ეს საზარელი წინასწარმეტყველება ახდებოდა, თუკი პარკი
დან განდევნილი მანქანებისთვის საკომპენსაციო ინფრასტრუქტურა მო
ეწყობოდა. თუმცა, სანამ ალტერნატიულ ზომებს მიიღ
 ებდნ ენ (თუნდაც პე
რიმეტრზ ე არსებულ გზებზე მოძრაობ ის ნაკადის აჩქარებისთვის საჭირო
ზომებს), თემმა საკმაოდ მკაცრი პოლიტიკური წნეხის მოულოდნელად
გაძლიერებით, პარკი ჯერ საცდელი ვადით, შემდეგ კი, საბოლოოდ და
ახურინა.
არც ერთი წინასწარმეტყველება პარკის გარშემო გაზრდ
 ილი მოძ
რაობ ის შესახებ არ ახდა. პროგნოზები არ გამართლდ
 ა იმიტომ, რომ  პე
რიმეტრის ეს ვიწრო, უამრავი განათებით გაწყობილი, პარკირებული
ავტომობილებით გადაჭედილი, ახირებული გადამსვლ
 ელებით სავსე,  
მოუხერხებელი კუთხეების მქონე ქუჩები – ავტომობილებისთვის უკვე წარ
მოადგენდა ყველაზე გამაღიზიან ებელ და შენელებულ მარშრ
 უტს. პარკზე
გამავალი გზა, რომელიც გააუ ქმეს, ალბათ, საუკეთესო პირდაპირი ჩრდი
ლოეთ-ს ამხრეთი მარშრ
 უტი იყო.
არც ერთი გაანგარიშება, რომელიც პარკის პერიმეტრის გარშემო
ჩატარდა გზის გადაკეტვის შემდეგ , მოძრაობ ის ზრდაზე არ მიუთითებდა;
მათი უმრავლესობა პირიქით, მცირე კლებაზე მეტყველებდა. მე-5 ავენიუს
ქვედა ნაწილში მოძრაობ ა საგრძ ნ ობად შემცირდა; აქ საგზაო მოძრაობ ის
მნიშვნ ელოვან ნაწილს მკვეთრი მოძრაობ ა ქმნიდა. გადატვირთულობის
ახალი პრობლემების მოტანის ნაცვლ
 ად, დაბრკ ოლებამ ადრე არსებული
გადატვირთულობა ოდნავ შეამცირა.
მაშ, სად წავიდა საგზაო მოძრაობ ის კომისრის მიერ წლიურად გაან
გარიშებული მილიონ ობით ავტომობილი?
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ეს კი ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო და მნიშვნ ელოვანი ნაწი
ლია. ეს ავტომობილები არსადაც არ წასულან. მე-5 ავენიუს გადამკვეთ
აღმოსავლეთ-დ
 ასავლეთ და მის პარალელურ გამზირებს, რომლებზეც
მიმართულებაშეცვლ
 ილი დატვირთვის მთავარ დარტყმას ელოდნენ,
როგორც ჩანს, არანაირ
 ი ზედმეტი დატვირთვა არ მიუღიათ. როგორც მი
ნიმუმ, ავტობუსების გადაადგილების დრო, ფაქტორი, რომელიც მოძრაო
ბის მთლიან ზრდასთან ან კლებასთან მიმართებით სენსიტიურია, არ შეც
ვლილა, და არც ავტობუსის მძღოლებს შეუმჩნ ევიათ განსხვავება (საგზაო
მოძრაობ ის კომისარი, რომელსაც სათანადო გაანგარიშების წარმოებისა
და დანიშნულების საწყის და საბოლოო წერტილებს შორის გადაადგი
ლების შესწავლის საშუალ
 ება აქვს, დიდი ინტერესით არ მოჰკიდებია იმის
შესწავლას, თუ საით გაემართნენ ეს გამქრალი ავტომობილები, თუკი სა
ერთოდ გაემართნ ენ სადმე. მას არ უყვარს ამ თემაზე საუბარი).
ცალმხ რივი გამზირებიდან გამქრალი ავტობუსის მგზავრების მსგავ
სად, ეს ავტომობილები ან მათი ნაწილი, ჰაერში აორთქლდ
 ნ ენ. მათი გაქ
რობა ავტობუსის მგზავრების გაუჩინარებაზე უფრო მისტერიული და უფრო
მოულოდნელი სულაც არ არის. რამდენადაც ქალაქში საჯარო ტრანს
პორტის მომხმარებელთა უცვლ
 ელი, აბსოლუტური ციფრი არ არსებობს,
ასევე არ არსებობს კერძო ავტომობილით მოსარგებლე მოქალაქეთა აბ
სოლუტური და მყარი რაოდ
 ენობა. ეს ციფრები მოძრაობ ის მარშრ
 უტთა
ხელსაყრელობასა და სისწრაფეში არსებულ დიფერენციალთა შესაბამი
სად იცვლ
 ება.
ავტომობილთა დაუძლურება მანქანებისთვის ნაკლებად ხელსაყ
რელი პირობების შექმნ ით მოქმედებს. ეს უკანასკნელი, როგორც მყარი,
თანმიმდევრული პროცესი (ის, რაც დღეს არ არსებობს),  საიმ ედოდ შე
ამცირებდა ქალაქში კერძო ავტომობილებით მოსარგებლეთა რაოდ
 ენო
ბას. დაუძლურება, როგორც ქალაქის გამოყენებების ინტენსიფიკაციის ა
და მრავალფეროვნების სტიმულირების ერთ-ერთი ასპექტი, სწორად გან
ხორციელების პირობებში ავტომობილთა საჭიროებას შეამცირებდა, მან
ქანებისთვის არახელსაყრელი გარემოს შექმნ ის პარალელურად, ისევე,
როგორც პირიქით – ეროზია ზრდის ავტომობილების საჭიროებას, მათთ
ვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნ ის პარალელურად.
რეალ
 ურ ცხოვრებაში, რომელიც საოცნებო ქალაქების ცხოვრების
გან საკმაოდ განსხვავდება, ავტომობილების დაუძლურება, ალბათ, ერ
თადერთი საშუალ
 ებაა, რომლითაც შესაძლებელია მათი რაოდ
 ენობის
შემცირება. ის ალბათ ერთადერთი, რეალ
 ისტური საშუალ
 ებაა, რომლი
თაც უკეთესი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სტიმულირება და ქალაქის
გამოყენებათა ინტენსივობა- სიცოცხლისუნარიან ობის ზრდის პარალე
ლური უზრუნველყოფა და წახალისება შეიძლება.
თუმცა, ქალაქთა მიერ ავტომობილთა დაუძლურების სტრატეგია არ
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შეიძლება იყოს ზედაპირული და ნეგატიური. ასეთი პოლიტიკა ვერც ერ
თბაშად მოიტ
 ანს დრამატულ ცვლილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი
საერთო შედეგები რევოლუციური უნდა იყოს, ნებისმიერი სტრატეგიის
მსგავსად, რომელიც მიზნად პროცესების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუ
ნებას ისახავს,   მისი დანერგვაც ევოლუციური ფორმით უნდა განხორცი
ელდეს.
რა ტიპის ტაქტიკებია შესაფერისი ქალაქთა მიერ ავტომობილების
დაუძლურების სტრატეგიისთვის? ტაქტიკათა უმეტესობა სიცხადეს შეიძ ენს
მაშინვე, როგორც კი გავიაზრებთ, რომ მიზანი არა ქალაქებში ავტომო
ბილთა დაუძლურება, არამედ ქალაქთა მიერ ავტომობილთა დაუძლუ
რებაა. შესაფერისია ის ტაქტიკები, რომლებიც ქალაქის სხვა, სასურველ
და აუცილებელ გამოყენებებს უხსნის სივრც
 ეს, გამოყენებებს, რომლებიც,
საავტომობილო მოძრაობ ის საჭიროებებთან კონკურენციაშ ი იმყოფება.
მაგალითისთვის, ავიღოთ ტროტუარ
 ის გამოყენებათა უზრუნველ
ყოფის პრობლემა – მაღაზიების ქუჩის ვიტრინებით დაწყებული, ბავშვ ების
თამაშით დამთავრებული, რომლის გადაჭრასაც პოპულარულ ქუჩებზე
ცდილობენ. ამისთვის ფართო ტროტუარ
 ებია საჭირო. გარდა ამისა, ზო
გიერთ ტროტუარზე, შეიძლება, საუცხოოდ გამოიყ ურებოდეს ხეთა ორმ
ხრივი მწკრივებიც. დაუძლურების ტაქტიკოსი იმ ტროტუარ
 ებს დაუწყებდა
ძებნას, რომელთაც დატვირთულად ან მრავალმხ რივად იყენებენ და შემ
დეგ მათი, როგორც ქალაქის ცხოვრების მონაპოვრის, გაფართოებისა და
გადიდებისთვის იზრუნებდა. ეს კი ავტომატურად შეავ იწროებდა გზის სა
ვალ ნაწილს.
იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი ქალაქები მრავალფეროვნების ოთხი ძი
რითადი წარმომქმნ ელის მიზანმიმართულ ხელისშეწყობას მიჰყოფენ
ხელს, პოპულარულ და საინტერესო ქუჩათა რაოდ
 ენობა კიდევ უფრო
გაიზრდ
 ება. როგორც კი ასეთ ქუჩებს, თავიანთი გამოყენების წყალობით,
ტროტუარ
 ის გაფართოება დასჭირდება, მათ ამაში ხელი არ უნდა შევუშა
ლოთ.
და საიდ
 ან წამოვიდოდა ფული? იმავე ადგილიდან, საიდ
 ანაც ახლა
მოედინება და არასწორად ხმარდება ტროტუარ
 ის შევიწროებას.10
არსებობს სხვა, უკვე თვალნათელი გამოყენებების სასარგებლოდ,
გზის სავალი ნაწილის ფიზიკური შევიწროების უამრავი ვარიანტი. სკო
ლების, ზოგიერთი თეატრის, გარკვეულ მაღაზიათ
 ა დაჯგუფებების გარეთ
არსებული ინტენსიური კონგრეგაციის წერტილებისთვის, შესაძლოა მო
10    1955-58 წლებში, მხოლოდ მანჰეტენზე, 453-ე ქუჩაზე ავტომობილების სავალი ნაწილი
გააგ
 ანიერეს და ოლქის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გონივ
რული დაუძლურების პროგრამა, აქ ტროტუარ
 ის შევიწროებას შეაჩ ერებდა და სხვა ამოცა
ნებთან ერთად, მიზნად დაის ახავდა ოთხი წლის განმავლობაში ტროტუარ
 ის გაფართოებას,
სულ მცირე 453-ე ქუჩაზე და ამას მხოლოდ დასაწყისად მიიჩნევდა (ავტ. შენ.).
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ეწყოს ვესტიბიულები ღია ცის ქვეშ,  რომლებიც, ნაწილობრივ, სავალ ნა
წილში შეიჭრება და ამგვარად, დაუძლურების ხარისხს ეფემერულიდან
პერმანენტულად აქცევს. შესაძლოა მცირე ზომის პარკები ქუჩაზე გამოგ
რძელდეს  და ამგვარად წარმოქმნ ას ჩიხები. ეს ყველაფერი ქუჩის ორივე
მხრიდან საავტომობილო მომსახურების ხელმისაწვდ
 ომობას დაუშვებდა,
მაგრამ, საგანგებო შემთხვევების გარდა,   სატრანზიტო მოძრაობ ას და
აბრკ ოლებდა. პარკის გზები დაიკ ეტებოდა იქ (ისე როგორც ვაშინგტონ
სკვერში), სადაც პარკებს აქტიურად იყენებენ  და ამ გადაწყვეტილების  გა
სამართლებლად, დამაჯერებელ არგუმენტებზე არც დაფიქრდ
 ებოდნენ.
გზის სავალი ნაწილის სივრც
 ეში შეჭრის ამ და სხვა ვარიანტებს რომ
თავი დავანებოთ, შედარებით მოკლე კვარტლები (და მაშასადამე, მეტი
გზაჯვარედინი და გადასასვლ
 ელი), რომლებიც მრავალფეროვნების გე
ნერირებისთვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს, ასევე აბრკ ო
ლებს მოძრაობ ის ნაკადს.
მომდევნო თავში, ვიზუალ
 ური წესრიგის განხილვისას, კიდევ შემოგ
თავაზებთ კონკრეტულ ტაქტიკებს, რომლებიც ერთდრ
 ოულად, ქალაქის
ცხოვრების პოზიტიურ მონაგარსაც წარმოქმნ ის და საავტომობილო მოძ
რაობ ასაც აფერხებს. ავტომობილთა დაბრკ ოლების პარალელურად,
ქალაქისათვის ხელსაყრელობის, ინტენსივობისა და სიცოცხლისუნარია
ნობის შემატების შესაძლებლობები უსაზღვრ
 ოა. დღესდღეობ ით ჩვენ ავ
ტომატურად, ხანდახან კი სინანულითაც, გამოვრიცხავთ ხელსაყრელ პი
რობათა უმრავლესობას (რომ არაფერი ვთქვათ, მოსახერხებელ და ხშირ
საფეხმავლო გადასასვლ
 ელების მსგავს, წმინდად ფუნქციურ აუცილებ
ლობებზე), - რადგან ისინი ავტომობილთა გაუმაძღარ საჭიროებებთან
მოდის კონფლიქტში, რომელიც რეალ
 ურია და ტაქტიკების ხელოვნურად
გამოგონება საჭირო არ არის.
არც მსგავსი ტიპის გაუმჯობესებათა ძალით დაჩქარების საჭიროება
არსებობს იქ, სადაც ამის მოთხოვნა არ არის. ცვლილება უნდა განხორცი
ელდეს იმ ქუჩებსა და უბნებში, სადაც ამას მოსახლეობ ის ანგარიშგასაწევი
ნაწილი ითხოვს და არა  იქ, სადაც ასეთი რამ არაა მხარდაჭერილი.
ქალაქის ცოცხალ, მრავალფეროვან რაიო
 ნ ებსა და მათი ქუჩებით
მოსარგებლე, ავტომობილთა აბსოლუტური რაოდ
 ენობის შემცირებას
შორის კავშირი იმდენად მჭიდრო და ორგანულია, რომ ერთი სერიოზ უ
ლი პრობლემის გამოკლებით, დაუძლურების კარგი სტრატეგია მხოლოდ
ცოცხალ, საინტერესო რაიო
 ნთა შენებას დაეფუძნებოდა და იგნორირებას
გაუწევდა საავტომობილო მოძრაობ ისთვის დამდგ
 არ შედეგებს, რაც, ავ
ტომატურად, დაუძლურების შედეგები იქნებოდა.
დაუძლურება ერთგვარი შერჩევითობის პრინციპით უნდა მიმდინა
რეობდეს. როგორც ამ თავის დასაწყისში აღვნ იშნე, საგზაო მოძრაობ ა
საკუთარ თავზევე ახორციელებს დაწოლას; ავტომობილები მეტოქეობ ას
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უწევენ როგორც ერთმანეთს, ისე სხვა გამოყენებებს; ისევე როგორც გა
მოყენებები და მოძრაობ ა ადაპტირდება, ეგუება ერთმანეთს და ეროზი
ის ან დაუძლურების პროცესებს ამგვარად ძრავს – ისევ ადაპტირდებიან
და ეგუებიან ერთმანეთს ავტომობილები. მაგალითისთვის, ქალაქებში
სატვირთო მანქანების არაეფექტურობა, მეტწილად, სატვირთოების მიერ
სხვა უამრავ ავტომობილთა შორის არსებულ კონკურენციასთან შეგუებაზე
მიან იშნებს. თუ არაეფექტურობა საკმარისად დიდი აღმოჩნდ
 ება, ზოგიერ
თი საწარმო, შესაძლოა, საქმიდან გავიდეს, რაც ქალაქებში ეროზიის ა და
გაუხშოების კიდევ ერთი ასპექტია. უშუალ
 ოდ ავტომობილთა შორის არსე
ბულ, დიფერენციალ
 ური უპირატესობის შესახებ, მაგალითის მეშვეობ ით
უკვე მოგახსენეთ, კერძოდ კი, იმ განსხვავებულ შედეგებზე, რომლებიც
გამზირის გაცალმხ რივებამ გამოიწვია ავტობუსებისა და კერძო ავტომო
ბილებისთვის. ავტომობილთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნ ით, ავ
ტობუსებს სასიკვდ
 ილო დარტყმას ვაყენებთ.
ავტომობილთა სრულიად არაშერჩევითი დაუძლურება ზოგიერთ ქუ
ჩაზე, შესაძლოა ისეთივე გულის ამაცრუებელი ყოფილიყო სატვირთოები
სა და ავტობუსებისთვის, როგორიც კერძო ავტომობილებისთვის.
სატვირთოები და ავტობუსები ქალაქის ინტენსივობისა და კონცენ
ტრაციის მნიშვნ ელოვანი მანიფესტაციებია და როგორც ქვემოთ მალევე
განვმ არტავ, თუკი მათი ეფექტურობა წახალისებულია, შედეგად, გვერდი
თი მოვლენის ფორმით, მიიღ
 ება ავტომობილების კიდევ უფრო მეტად და
უძლურება. ამ მოსაზრებებისთვის უილიამ მაკგრათს, ნიუ-ჰევენის საგზაო
მოძრაობ ის კომისარს უნდა ვუმადლოდე. მან რამდენიმე მექანიზმი შეი
მუშავა, რომელთა მეშვეობ ითაც უკვე კარგად ნაცნობი საგზაო მოძრაო
ბის ტექნიკები შეგვიძლია მიზანმიმართულად გამოვიყენოთ ავტომობილ
თა შერჩევითი წახალისებისა თუ ხელის შეშლისათვის. საერთოდ, ასეთი
რამის განხორციელების იდეა შესანიშნავია. მაკგრათი აცხადებს, რომ ეს
იდეა დროთა განმავლობაში მოუვიდა, კერძოდ კი იმ პერიოდში, როდე
საც 4 წლის განმავლობაში ნიუ-ჰევენის დამგეგმარებლებთან მუშაობდა.
სწორედ ამ პერიოდში გააცნობიერა, რომ მეტი ავტომობილის გადაადგი
ლებისა და დაბინავების ტექნიკები, ისევე როგორც გზის სავალი ნაწილის
ყოველი მეტრის  ამ მიზნით მაქსიმალურად გამოყენება, როგორც მას სკო
ლაში ასწავლეს, ყველაზე მიკერძოებული გზა იყო ქუჩების პრობლემათა
გადასაჭრელად.
მაკგრათის ერთ-ერთი მიზანი საჯარო ტრანსპორტის ეფექტურობის
გაზრდ
 აა, დღეს კი ნიუ-ჰევენში უმთავრესი საჯარო ტრანსპორტის როლს
ავტობუსი ასრულებს. მიზნის მისაღწევად ქალაქის საქმიან ცენტრშ ი მიმა
ვალი და მასზე გამავალი ავტობუსების მოძრაობ ის სიჩქარე უნდა გაიზ არ
დოს. მაკგრათს მიაჩნია, რომ ამის გაკეთება შესაძლებელია შუქნიშნების
სიგნალის სიხშირის მოკლე ინტერვალებზე გადაყვანით და არათანმიმ
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დევრულობით (unstaggered). კუთხის გაჩერებათა წყალობით, რომლებიც
ავტობუსებს ისედაც სჭირდება, სიგნალის მცირე სიხშირეები ავტობუსის
გადაადგილებას უფრო ნაკლებად აბრკ ოლებს, ვიდრე გრძელი სიხში
რეები. იგივე მცირე სიხშირეები, არათანმიმდევრულობის შემთხვევაში,
გამუდმებით აბრკ ოლებს და ანელებს კერძო ტრანსპორტის მოძრაობ ას,
რომელიც, შესაბამისად, ამ კონკრეტული ქუჩების გამოყენებისგან თავს
შეიკ ავებდა. ეს ყველაფერი შედეგად ავტობუსებისთვის ნაკლებ დაბრკ ო
ლებას და სიჩქარის ზრდას მოიტ
 ანდა.
მაკგრათი ფიქრობს, რომ მძიმედ დატვირთულ ქალაქის ცენტრის იმ
ნაწილებში, სადაც ეს სასურველია, საფეხმავლო ქუჩების წარმოქმნ ის რე
ალისტური გზა, ავტომობილთა მიერ ქუჩების გამოყენებაში უწესრიგობის
შეტანაა (ეს კი მეტწილად შუქნიშნების სასიგნალო სისტემების არევით უნ
და მოხერხდეს), იმ დონემდე, რომ „მხოლოდ სულელმა მძღოლმა აირჩი
ოს ეს მარშრ
 უტი მას შემდეგ, რაც ერთი-ორჯერ მისი გავლა მოუწევს. ასევე,
მისი მოსაზრებით, უნდა აიკრძ ალოს პარკინგი და გაჩერება. მას შემდეგ,
რაც ასეთი ქუჩა იმ წერტილს მიაღწევს, როდესაც მისით მხოლოდ პრო
დუქტის გადამტანი თუ მომწოდებელი სატვირთოები და რამდენიმე სხვა
სახის ტრანსპორტი ისარგებლებს, შესაძლებელი გახდება მისი საფეხმავ
ლო სტატუსის ფორმალიზება და თანაც ისე, რომ არც ვინმე დაზარალდეს
და არც კომპენსაციის საჭიროება დადგეს მოძრაობ ის მძიმე ნაკადისა და
დამამძიმებელი პარკინგის რომელიმე სხვა ქუჩაზე გადასროლით. აუცი
ლებელი ცვლილებები ჩვევებში, დაუძლურების მიერ წინასწარ იქნება
შთანთქმული.
თეორ
 იულად, ჩქაროსნულ მაგისტრალებს ყოველთვის წარმოაჩ ე
ნენ, როგორც ქალაქის სხვა ქუჩებიდან ავტომობილთა გამოდევნის და
მათზე მოძრაობ ის ამრიგად შემსუბუქების საშუალ
 ებას. სინამდვ ილეში ეს
მხოლოდ მაშინ და იმ შემთხვევაში მუშაობს, როდესაც მათ თავიანთ სიმ
ძლავრესთან შედარებით, ბევრად ნაკლებად იყენებენ; ყურადღების მიღ
მა რჩება ამ გაზრდ
 ილი ტრანსპორტის ნაკადის საბოლოო დანიშნულების
ადგილი გზატკეცილის მიღმა. იმის მაგივრად, რომ შემოვლით გზებად
მოგვევლინოს, ქალაქებში გზატკეცილები ხშირად მოძრაობ ის ჩამხერ
გავებად წარმოგვიდგება. მაგალითისთვის ავიღოთ ქვემო მანჰეტენისთ
ვის შეთავაზებული ბატონი მოზესის გეგმა, რომლის ექოებიც ვაშინგტონ
სკვერზეც ვრცელდება. მასში ამაღელვებლადაა წარმოდგენილიისტ-
-რივერის ხიდებისა და ჰუდსონ-რ
 ივერის გვირაბების დამაკავშირებელი,
უსწრაფესი გზა, რომელიც ქალაქს გამჭოლი მოძრაობ ისგან ათავისუფ
ლებს. თუმცა მისი რეალ
 ური გეგმა ქალაქში სპაგეტის მაგვარ ესტაკადებს
გულისხმობს. ის მოძრაობ ის ჩამხერგავი იქნება და ქალაქის ცენტრისკენ
მიმართული მოძრაობ ის მიღებით, ფაქტობრივად მოახრჩ ობს ქალაქის
შემოვლით მოძრაობ ას, იმის ნაცვლ
 ად, რომ შეეხიდოს მას.
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მაკგრათი ფიქრობს, რომ თუ ჩქაროსნული მაგისტრალები ნამდ
ვილად ქალაქის ქუჩებზე მოძრაობ ის შემსუბუქებას გულისხმობს, მაშინ
მხედველობაში უნდა მივიღოთ მათი შედეგების სრული სპექტრი. პირველ
რიგში, არ უნდა გავზარდოთ პარკინგი ქალაქის იმ ქუჩებში, რომლებიც
თეორ
 იულად ავტომობილებისგან განსატვირთადაა გამიზნული. მაკგ
რათს სჯერა, რომ მძღოლებისთვის, არც მაგისტრალებიდან გამოსვლ
 ის
შემდეგ უნდა იყოს ნებადართული, თეორ
 იულად განტვირთული ქუჩების
გავლით მოძრაობ ა. მაკგრათი მოსაზრებას ასე აყალიბებს: როდესაც არ
ტერია იჭედება, ქუჩები, რომლებიც შეიძლება მის ნაცვლ
 ად იქნას გამოყე
ნებული, გონივრულად განთავსებული ჩიხებით უნდა დავიცვათ; ეს ქუჩის
ლოკალურ გამოყენებას კი არ დააბრკ ოლებდა, არამედ შეაფ
 ერხებდა
მძღოლებს, რომლებიც ცდილობენ ისინი გზატკეცილთან ან არტერიულ
მარშრ
 უტებთან შეახ ორცონ. ასეთი მექანიზმების ამუშავებით, გზატკეცი
ლებს მხოლოდ შემოვლითი გზის ფუნქცია დაეკისრებოდა.
გარკვეული ტიპის გზატკეცილები, რომელთაც ქალაქის მჭიდრო რა
იონ ებამდე მივყავართ, შეიძლება მხოლოდ ავტობუსებსა და სატვირთო
მანქანებს დაეთმოს.
მაკგრათის მიერ განვითარებული შერჩევითობის ზოგადი იდეა რომ
განვავრც
 ოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სატვირთო მანქანები ქალაქებ
ში, დიდწილად, ამოის უნთქებდნ ენ. სატვირთოები ქალაქის სასიცოცხლო
კომპონენტს წარმოადგენენ. მათი არსებობა მომსახურებას, სამუშაო ად
გილებს ნიშნავს. დღესდღეობ ით, ზოგიერთ ქუჩაზე ჩვენ უკვე ხელთ გვაქვს
შერჩევითობის ტაქტიკა, ოღონდ შებრუნებული ფორმით. მაგალითად, ნი
უ-იორკის მე-5 და პარკ ავენიუებზე, დისტრიბუციის სატვირთო მანქანების
გარდა, სხვა ყველა ტიპის სატვირთოთა გადაადგილება აკრძ ალულია.
ზოგიერთი ქუჩისთვის ეს გონივრული გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ავ
ტომობილთა დაუძლურების სტრატეგიის ფარგლებში, იგივე ტაქტიკა შე
იძლება სხვა ქუჩებისთვის შებრუნებული ფორმით იქნას გამოყენებული.
ამრიგად, იქ, სადაც ქუჩები იმ დონემდეა შევიწროებული, რომ არჩევანი
უნდა გაკეთდეს, რომელმა ტრანსპორტმა გამოიყ ენოს ისინი, უპირატესო
ბა სატვირთოებს უნდა მიენიჭოს. სხვა ტიპის ავტომობილების გადაადგი
ლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა იყოს ნებადართული, თუკი მათ მო
ცემულ ქუჩაზე მიჰყავთ ან იქიდან გამოჰყავთ მგზავრები.
ამავდრ
 ოულად, შეგვიძლია მრავალზოლიან არტერიებში ან განიერ
გამზირებზე, ყველაზე სწრაფი ზოლები მხოლოდ სატვირთოებს დავუთ
მოთ. ეს სხვა არაფერია, თუ არა, საპირისპირო მაგალითი იმისა, რასაც
ყველაზე მჭიდრო ტერიტორიების გასწვრ
 ივ, უსწრაფესი მაგისტრალური
არტერიების მშენებლობის ნიუ-იორკისეული, საოცრად არაგონივრული
პოლიტიკა გვთავაზობს, რომელიც მიზანმიმართულად განდევნის სატ
ვირთო მანქანებს და  ლოკალურ ქუჩებში უფრო დიდ დისტანციაზ ე გადა
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ზიდვებისკენ უბიძგებს.
შერჩევითი დაუძლურების სტრატეგიით უპირატესობამინიჭებული
სატვირთო მანქანები, მნიშვნ ელოვანწილად დაახ არისხებდნ ენ საკუთარ
თავს. ამასობაში შორ მანძილზე მიმავალი სატვირთოები ჩქაროსნული
არტერიებით ისარგებლებდნ ენ. ვიწრო ქუჩები, ძირითადად, ტვირთების
ადგილზე მისატანად ან წამოსაღებად იქნებოდა გამოყენებული.
ქალაქის რაიო
 ნ ებში, სადაც ავტომობილთა დაუძლურება თანმიმ
დევრულად და შერჩევითად ხორციელდება, უნდა მოველოდეთ, რომ
სატვირთო მანქანები მიწისზედა ტრანსპორტის საერთო რაოდ
 ენობაში
ბევრად მაღალ წილს დაიკ ავებენ, ვიდრე დღეს უკავიათ. ეს სულაც არ
ნიშნავს იმას, რომ თუ სატვირთოების რაოდ
 ენობა გაიზრდ
 ება,    მსუბუქი
ავტომობილების რიცხვი შემცირდება; მოსალოდნელია, რომ რაც უფრო
ეფექტური იქნება კერძო მანქანების დაუძლურება, მით უფრო ნაკლებად
მოედება ყველგან სატვირთო მანქანები, რადგან აღარ შეყოვნდ
 ებიან და
ქუჩებს გაცდებიან იმ ხარისხით, რამდენადაც დღეს. გარდა ამისა, სატვირ
თოები, რომლებიც სამუშაოსკენ და უკან გადასაადგილებლად კი არა,
თავად სამუშაოში გამოიყ ენება, პიკის საათ
 ებში თავმოყრის ნაცვლ
 ად, თა
ვიანთ საქმიან ობას სამუშაო დღის განმავლობაში ასრულებენ.
ტაქსებისა და კერძო ავტომობილების შემთხვევაში, არაად
 ეკვატუ
რი პარკინგი შერჩევითად ტაქსებს ანიჭებს უპირატესობას. ეს ასევე შეიძ
ლება იყოს ტრანსპორტის შერჩევითობის სასარგებლო ფორმა, რადგან
ტაქსები, იგივე რაოდ
 ენობის კერძო ავტომობილების საქმეს, უფრო მეტად
ასრულებენ. ეფექტურობის ეს განმასხვავებელი ხრუშჩოვმა ძალიან სწრა
ფად გააცნობიერა, როდესაც აშშ-ს სტუმრობდა. სან-ფ
 რანცისკოში საგზაო
მოძრაობ ის ნახვის შემდეგ, ქალაქის მერთან საუბრისას, ის გაკვირვებუ
ლი იყო დანაკარგის რაოდ
 ენობით. რაც მან ნახა, აშკარად გააა ნ ალიზა,
რადგან სამშობლოში დაბრუნებისას, როდესაც ვლადივოსტოკს მიაღწია,
გამოაცხადა, რომ საბჭოთა ქალაქებში კერძო მანქანების ნაცვლ
 ად, ტაქ
სების პარკებს წაახ ალისებდა.
შერჩევითობა, რომელიც შეიძლება იყოს დაუძლურების წარმატებუ
ლი სტრატეგიის ნაწილი, იქ სადაც ტრანსპორტის სახეობ ებს შორის კონ
კურენცია ამის საშუალ
 ებას იძლევა, თავისთავად, ძალიან ცოტას ნიშნავს.
მას აზრი აქვს მხოლოდ მაშინ, თუ ისნ ქალაქებში ტრანსპორტის აბსოლუ
ტური რაოდ
 ენობის შემცირების ფართო სტრატეგიის ნაწილია.
დაუძლურებისთვის საჭირო ტაქტიკების და პრინციპების განხილ
ვისას, ნამდვ ილად ღირს, რომ ეროზიის პროცესს სხვა კუთხიდანაც შევ
ხედოთ. ავტომობილების მიერ ქალაქების ეროზია, რამდენადაც თავისი
შედეგებით არაფერ ფასეულს არ ქმნის, მოქმედების ზოგიერთ პრინციპში
ბევრ საყურადღებო ასპექტს შეიც
 ავს. ნებისმიერ ასეთ ეფექტურ მექანიზმს
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აქვს ისეთი რამ, რისი დაფასება და შესწავლაც სასარგებლოა ამ პერსპექ
ტივიდან.  
ეროზიისთვის საჭირო ან მის მიერ მოტანილი ცვლილებები ყო
ველთვის თანდათანობით ვლინდება – იმდენად, რომ შეგვიძლია ვე
რაგულიც კი ვუწოდოთ. ქალაქის ცხოვრების, როგორც მთლიან ობის
პერსპექტივიდან, ამ პროცესში ყველაზე რადიკალური ნაბიჯებიც კი, თან
დათანობითი ცვლილებებია. ამიტომ, თითოეული ცვლილება, როდესაც
ის ჩნდება, თანდათანობით მიიღ
 ება. ნებისმიერი ეროზიული ცვლილება
საჭიროებს იმ ჩვევების ცვლილებას, რომლებსაც ადამიან ები ქალაქში
ცხოვრებისას იყენებენ; ასევე – ადამიან ების მიერ ქალაქის გამოყენების
ფორმების ცვლილებას, მაგრამ ყველა ადამიანს ერთიან ად არ სჭირდე
ბა ჩვევების შეცვლ
 ა, არც ძალიან ბევრი ჩვევის ერთბაშად შეცვლ
 ა უწევთ
(გადაადგილებულთა გამოკლებით).
თანდათანობითი, ევოლუციური დაუძლურების მიმზიდველობა ასე
ვე დაკავშირებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებასთან.
დღესდღეობ ით საჯარო ტრანსპორტი ჭკნება, მაგრამ არა პოტენციური
ტექნიკური გაუმჯობესების უკმარისობის გამო. გონებამახვილური ტექნი
კის სიმდიდრე დავიწყებასაა მიცემული, რადგან ქალაქის ეროზიის ხანაში
მის განვითარებას აზრი არ აქვს, არ აქვს ფინანსური მხარდაჭერა, არ აქვს
ნდობა. მაშინაც კი, თუ საჯარო ტრანსპორტი მოხმარების ზრდით იქნება
სტიმულირებული, ავტომობილების დაუძლურების ტაქტიკის პირობებში
არარეალ
 ისტურია იმის მოლოდინი, რომ უეცრად რევოლუციური გაუმჯო
ბესება მოხდება, ან ამის სურვილი იარსებებს. XX საუკუნის საჯარო ტრან
სპორტის განვითარება (ის რაც არასდრ
 ოს გვქონია) უნდა მიჰყვ ებოდეს
ზნე-ჩვ ეულების განვითარებას და ასეთი განვითარების ცხად მოლოდინს,
ზუსტად ისევე, როგორც საჯარო ტრანსპორტის დეგრადაცია მიჰყვ ება ზნე-
ჩვეულების დეგრადაციას და ამის მოლოდინს.
თანდათანობითი ეროზიული ცვლილებები, რომლებიც ჯამში ქა
ლაქს შთანთქავს, არავითარ შემთხვევაში არაა რომელიმე დიად სქემაში
ან გენგეგმაში წინასწარ მოფიქრებული. ასე რომ იყოს, ასეთი ეფექტური
არ იქნებოდა. ძირითადად, ისინი ჩნდებიან, როგორც პირდაპირი, პრაქ
ტიკული პასუხები პირდაპირ, პრაქტიკულ პრობლემებზე, როდესაც ეს
პრობლემები თავს იჩენს. ასე რომ, ყველა მოძრაობ ას მნიშვნელობა აქვს;
ცოტაა მათგან ფორმალური და უსარგებლო. ავტომობილების დაუძლუ
რების შემთხვევაში, ასეთივე ტიპის ოპორტუნიზმი მაქსიმალურ შედეგებს
მოგვც
 ემს და ქალაქის სარგებლიან ობისა და გაუმჯობესების მხრივაც, სა
უკეთესო შედეგებს გამოიღ
 ებს. დაუძლურების ტაქტიკები უნდა განხორ
ციელდეს იქ, სადაც საგზაო მოძრაობ ასა და ქალაქის სხვა გამოყენებებს
შორის კონფლიქტი არსებობს და მაშინ, როდესაც ასეთი ახალი კონფ
ლიქტები ვითარდება.  
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და ბოლოს, ქალაქის გამომფიტავები გადასაჭრელ პრობლემებს
ყოველთვის პოზიტიურად უდგებიან. დღეს არის საუბარი, უმეტესად ზე
დაპირულ და აბსტრაქტულ დონეზე, გზატკეცილის ჯურღმ ულთა წმენდის
მეორ
 ად მიზნად  გამოყენების შესახებ. მაგრამ რეალ
 ურ ცხოვრებაში გზატ
კეცილებს არავინ უჭერს მხარს რაღაცის თავიდან მოშორების ნეგატიური
მიზნით. გაზრდ
 ილი, ან სავარაუდოდ გაზრდ
 ილი კომფორტი, სიჩქარე და
მისადგომობაა ნამდვ ილი მიზანი.
დაუძლურებამაც პოზიტიურ საფუძველზე უნდა იმოქმედოს, რო
გორც პოზიტიური, ადვილად გასაგები და სასურველი გაუმჯობესებების
საშუალ
 ებამ, რომელიც წინ დააყ ენებს ქალაქის სხვადასხვა, სპეციფიკურ
და ხელშესახებ ინტერესს. ეს სასურველია არა იმიტომ რომ ასეთი მიდგო
მა ძლიერ დამაჯერებელი და პოლიტიკურად ხელსაყრელია (მიუხედავად
იმისა, რომ მართლაც არის), არამედ იმიტომ, რომ ეს ხელშესახები და
პოზიტიური საკითხები უნდა ემსახურებოდეს სპეციფიკურ ადგილებში ქა
ლაქის მრავალფეროვნების, სიცოცხლისუნარიან ობისა და ქმედუნარია
ნობის გაზრდ
 ის მიზანს. ავტომობილებზე ტაბუების და სასჯელების ნეგა
ტიური დაკისრება, ბავშვ ებივით ძახილი: – „მანქანებო, მანქანებო, წადით
აქედან!“ –, მათ თავიდან მოცილებაზე, როგორც პირველად მიზანზე კონ
ცენტრირება, იქნებოდა არა მარტო მარცხისთვის განწირული პოლიტიკა,
არამედ მარცხისთვის სამართლიან ად განწირული პოლიტიკა. უნდა დავი
მახსოვროთ, ქალაქის ვაკუუმი არაფრითაა გადატვირთულ მოძრაობ აზე
უკეთესი და ადამიან ები სამართლიან ად იქცევიან, როდესაც ეჭვის თვა
ლით უყურებენ პროგრამებს, რომლებიც მათ რაღაცის სანაცვლ
 ოდ არა
ფერს სთავაზობს.
რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოვახერხებთ ავტომობილების
მიერ ქალაქთა ეროზიის შეჩერებას? რა მოხდება თუ ხელი შეგვეშლება
ქმედუნარიან ი და ცოცხალი ქალაქების კატალიზებაში, რადგან ამის მი
საღწევი პრაქტიკული ნაბიჯები, წინააღმდ
 ეგობაშია ეროზიისთვის საჭირო
პრაქტიკულ ნაბიჯებთან?
ყველა უბედურებას თავისი დადებითი მხარე აქვს.
ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ, ამერიკელებს, აღარ დაგვჭ ირდება იმ სა
კითხზე ფიქრი, რაც კაცობრიობ ას ათასწლეულების მანძილზე აწუხებს: რა
არის ცხოვრების მიზანი? ჩვენთვის პასუხი ნათელი, მყარი და ყველა პრაქ
ტიკული მიზეზის გამო უდავო იქნება: ცხოვრების მიზანი ავტომობილების
წარმოება და მოხმარებაა.
ძნელი არ არის იმის გაგება, რომ ავტომობილების წარმოება და
მოხმარება სამართლიან ად შეიძლება იყოს ჯენერალ მოტორსის11 მმარ
11    (General Motors Company) – ამერიკული მანქანათმწ არმოებელი მულტინაციონ ალური
კორპორაცია (რედ. შენ.).
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თველების, ან ეკონომიკურად და ემოციურად მასთან დაკავშირებული
ადამიან ების ცხოვრების მიზანი. თუ ისინი ასე თვლიან, მაშინ საკუთარი
ფილოსოფიის თავიანთ ყოველდღიურ მოვალეობ ასთან ასეთი შესანიშ
ნავი იდენტიფიცირების გამო, შექებას უფრო იმსახურებენ, ვიდრე კრიტი
კას. თუმცა, უფრო რთულია იმის გაგება, თუ რატომ უნდა იყოს ავტომობი
ლების წარმოება და მოხმარება ამ ქვეყნის ცხოვრებისეული მიზანი.
ასევე გასაგებია, რომ ადამიან ები, რომლებიც 1920-იან წლებში
ახალგაზრდ
 ები გახლდ
 ნ ენ, დატყვევებულნი იყვნ ენ გზატკეცილებით დაქ
სელილი სხივფენილი ქალაქის იდეით, მაცდუნებელი დაპირებით, რომ
იგი ავტომობილის ეპოქის შესაბამისი იქნებოდა. მაშინ, სულ მცირე, ეს
ახალი იდეა მაინც იყო. მაგალითად, ნიუ-იორკის რობერტ მოზესის თაო
ბის ადამიან ებისთვის, როდესაც მათი აზროვნება ვითარდებოდა და იდე
ები ყალიბდებოდა, ეს რადიკალური და ამაღელვებელი იყო. ზოგიერთი
ადამიან ი ძველ ინტელექტუალ
 ურ აღფრთ
 ოვანებებს ისევე ებღაუჭება,
როგორც სიბერეში მყოფ, ერთ დროს მიმზიდველ ქალბატონებს სჩვევიათ
თავიანთი ამაღელვებელი ახალგაზრდ
 ობის მოდაზე ჩაბღაუჭება. მაგრამ
რთული გასაგებია, ამ ფორმის შეზღუდული გონებრივი განვითარება, ხე
ლუხლებლად რატომ უნდა გადაეცემოდეს დამგეგმარებლებისა და დი
ზაინ ერების მომავალ თაობ ებს. შემაშფოთებელია იმის გაფიქრება, რომ
ადამიან ები, რომლებიც დღეს ახალგაზრდ
 ები არიან და ემზადებიან მო
მავალი კარიერისთვის, იმის საფუძველზე რომ „თანამედროვენი“ უნდა იყ
ვნენ თავიანთ აზროვნებაში, დაეთანხმონ იმ ქმედუუნარო, მოძველებულ
კონცეფციებს ქალაქებისა და საგზაო მოძრაობ ის შესახებ, რომლებსაც
მათი მამების ბავშვ ობიდან მოყოლებული, მნიშვნ ელოვანი არაფერი შე
მატებია.
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19
ვიზუალური წესრიგი: მისი საზღვრები და შესაძლებლობები
როდესაც საქმე გვაქვს დიდ ქალაქებთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქმე
გვაქვს სიცოცხლესთან – მის ყველაზე კომპლ
 ექსურ და ინტენსიურ გამოვ
ლინებაში. ამიტომაც არსებობს საბაზისო შეზღუდვა, რომელიც დაკავში
რებულია იმასთან, თუ როგორ უნდა მოვეპყროთ ქალაქს. იგი ასე ჟღერს:
ქალაქი არ შეიძლება იყოს ხელოვნების ნიმუში.
ქალაქის მოწყობისას თუ ცხოვრების სხვა სფეროებში გვჭირდება
ხელოვნება, რომელიც სიცოცხლის ახსნაში, საზრისის ძიებაში გვეხმარე
ბა, ნათელს ჰფენს ჩვენი შინაგანი სამყაროს მიმართებას გარე რეალ
 ობი
სადმი; ალბათ, ყველაზე მეტად ხელოვნება იმისთვის გვესაჭიროება, რომ
საკუთარი ადამიან ურობის მეტად ვირწმუნოთ. თუმცა, მიუხედავად იმისა,
რომ ხელოვნება და სიცოცხლე ურთიერთდაკავშირებულია, ისინი ერთი
და იგივე არ არის. ნაწილობრივ, მათი აღრევის შედეგია ის, თუ რატომ
არის  ურბანული დიზაინ ის მცდელობები ესოდენ იმედგამაცრუებელი. დი
ზაინ ის უკეთეს სტრატეგიებამდე და ტაქტიკებამდე მისასვლ
 ელად, მნიშვ
ნელოვანია ამ გაუგებრობისგან გათავისუფლება.
ხელოვნებას საკუთარი, განსაკუთრებული ფორმები და მკაცრი წე
სები გააჩნია. რა მედიუმსაც არ უნდა იყენებდნ ენ, მხატვრ
 ები მას სიცოცხ
ლის უხვი მრავალფეროვნებიდან ირჩევენ, და ამ მასალის ორგანიზებას,
მთლიან ად არტისტის კონტროლს დაქვემდებარებულ, შრომის პროცესში
ახდენენ. რასაკვირველია, ხელოვანს  აქვს განცდ
 ა, რომ შრომის (ე.ი. მის
მიერ მასალის შერჩევის) მოთხოვნები აკონტროლებს მას. თუკი შერჩევა,
ორგანიზაცია და კონტროლი ურთიერთშემავსებელია, ამ პროცესის თით
ქმის სასწაულებრივი შედეგი, შესაძლებელია იყოს ხელოვნება. მაგრამ
თავად პროცესის არსი არის დისციპლინირებული, ძალზე მიკერძოებუ
ლი, დისკრიმინატორული შერჩევითობა ცხოვრებიდან. სიცოცხლის ყოვ
ლისმომცვ ელობასა და ამოუწურავ სირთულესთან შედარებით, ხელოვ
ნება თვითნებური, სიმბოლური და აბსტრაგირებულია. მისი ღირებულება,
მისი საკუთარი წესრიგისა და თანმიმდევრულობის საფუძველი, სწორედ
ესაა.
მიდგომა, რომელიც ქალაქს ან თუნდაც მის სამეზობლოს დიდ არ
ქიტექტურულ პრობლემად წარმოადგენს, რომელიც დისციპლინირებულ,
ხელოვნების ნამუშევრად გარდაქმნ ით შეიძლება მოწესრიგდეს, არის
შეცდომა, რომელიც ცდილობს სიცოცხლე  ხელოვნებით ჩაან აცვლ
 ოს.
ამ სრული დაბნეულობის საბოლოო შედეგები არც სიცოცხლეა და
არც ხელოვნება. ისინი ფიტულებია. თავის ადგილას ფიტულების კეთება
შესაძლოა სასარგებლო და საჭირო ხელობა იყოს. თუმცა, ყველანაირ
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საზღვრ
 ებს სცდება, როდესაც საჩვენებლად გამოტანილი ნიმუშები მკვდა
რი, გაქვავებული ქალაქებია.
როგორც ხელოვნების ყველა ნამუშევარი, რომელიც ჭეშმარიტებას
შორდება და თავისი საგნისადმი პატივისცემას კარგავს, ეს ნახელავები –
ქალაქის ფიტულები, მარჯვე ოსტატთა ხელში უფრო და უფრო პრეტენზი
ული და გამორჩეული ხდება, რაც მათთვის ღირსების ერთადერთი შესაძ
ლო ფორმაა.
ეს ხელოვნების უმართებულო, სიცოცხლის (და ხელოვნების) მომაკ
ვდინებელი გამოყენებაა. მისი შედეგები, გამდიდრების ნაცვლ
 ად, აღატა
კებს ცხოვრებას.
რასაკვირველია, საზოგადოდ, ხელოვნების ქმნის პროცესი შესაძ
ლებელია არ იყოს ისეთი ინდივიდუალ
 ისტური, როგორც ეს ჩვეულებრივ,
ჩვენს საზოგადოებაში ხდება.
კონკრეტულ ვითარებაში სახელოვნებო საქმიან ობა აშკარად შესაძ
ლებელია ზოგადი, და არსებითად, ანონიმური კონსენსუსის საფუძველზე.
მაგალითად, დახურულ, ტექნოლოგიურად ჩამორჩენილ ან შეზღუდულ
საზოგადოებაში, მტკიცე აუცილებლობას, ტრადიციას ა და ადათებს შეუძ
ლია მიზნებისა და მასალის დისციპლინირებული შერჩევითობა ყველას
თავს მოახვიოს. მასში იგულისხმება კონსენსუსით ნაკარნახევი წესრიგი
იმის შესახებ, თუ რას ითხოვს მასალები მათი ორგანიზატორებისგან და
დისციპლინირებული კონტროლი ამგვარად შექმნ ილ ფორმებზე. ასეთ სა
ზოგადოებებს შეუძლიათ სოფლებისა და შესაძლოა, რაიმ ე ტიპის ქალა
ქების შექმნ აც კი, რომლებიც თავიანთი ფიზიკური მთლიან ობით ხელოვ
ნების ნამუშევრებად მოგვეჩვენება.
მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არაა. ჩვენთვის ასეთი საზოგადოე
ბანი შესაძლოა საინტერესო იყოს განსასჯელად. იქნებ მათ ჰარმონიულ
ნამუშევრებს თაყვანისცემითა და ერთგვარი ნოსტალგიით
 აც მოვეკიდოთ,
გულწრფ
 ელად გვიკვირდეს კიდეც, რატომ არ შეიძლება თავად ვიყოთ
ასეთნი.
ასეთები ვერ ვიქნებით იმიტომ, რომ ამგვარ საზოგადოებებში ინდი
ვიდებისა და მათი შესაძლებლობების შეზღუდვები, ხელოვნების შექმნ ისას
გამოსაყენებელ მასალასა და კონცეფციებს ბევრად სცდება. შეზღუდვები
და აკრძ ალვები ცხოვრების ყველა სფეროზე (მათ შორის, ინტელექტუა
ლურზე) და თავად ადამიანთა შორის ურთიერთობებზეც ვრცელდება. ეს
შეზღუდვები და აკრძ ალვები ჩვენი ცხოვრების ყოვლად უსარგებლო და
მიუღებელ გაბაიბ ურებად მოგვეჩვენებოდა. მთელი ჩვენი კონფორმიზმის
მიუხედავად, ძალზე ფათერაკიან ები, ცნობისმოყვარენი, ეგოისტურნი და
კონკურენციისკენ მიდრეკილნი ვართ, რათა საყოველთაო თანხმობაზე
დაფუძნებული მხატვართა ჰარმონიული საზოგადოება ჩამოვაყალიბოთ.
მეტიც, ჩვენ სწორედ იმ თვისებებს ვაფასებთ, რომლებიც ასეთი საზოგა
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დოების შექმნ ას გამორიცხავს. ასევე, ტრადიციათ
 ა განსხეულება ან ჰარ
მონიული (და გაყინული) კონსენსუსის გამოხატვაც ნამდვ ილად არაა ის
სარგებელი, რის გამოც დიდ ქალაქებს ფასეულად მივიჩნევთ.
XIX საუკუნის უტოპისტები, ურბანიზებული საზოგადოების უარყოფით,
აგრძ ელებდნ ენ რა XVIII საუკუნის რომანტიკოსთა ტრადიციებს, მათ წარ
მოდგენებს დიდსულოვანი, უბრალო „ბუნებრივი“ თუ პრიმიტიული ადა
მიან ის შესახებ, დატყვევებულნი იყვნ ენ ჰარმონიულ თანხმობაზე დაფუძ
ნებული, ხელოვნების ნამუშევრებით შექმნ ილი სადა, უბრალო გარემოს
იდეით. ჩვენი უტოპიური რეფორმის ტრადიციაშ ი ჩადებული ერთ-ერთი
იმედი ამ მდგომარეობ ასთან დაბრუნებაა.
ეს ფუჭი (და ღრმად რეაქციული) იმედი ელფერს აძლევდა ქალაქ-ბაღნარის   მოძრაობ ის უტოპიზმს აც და იდეოლ
 ოგიურად მაინც, რამდე
ნადმე არბილებდა ავტორიტარული ქალაქგეგმარების მიერ თავსმოხვე
ულ, გაყინული წესრიგისა და ჰარმონიის მის უფრო დომინანტურ თემას.
საერთო თანხმობის ხელოვნების საფუძველზე ჩამოყალიბებული
სადა გარემოს შესაძლებლობის იმედი ან უკეთ, ამ გარდასული იმედის
მქრქალი აჩრდ
 ილი, კვლავ და კვლავ გამოსჭვიოდ
 ა ქალაქი-ბაღნარის
გეგმარებით თეორ
 იებში, როდესაც ის სხივფენილი ქალაქისა და ქალა
ქი-მშ ვ ენიერის იდეებისგან თავდაცვას ცდილობდა. მაგალითად, 1930-იან
წლებშიც კი, ლუის მამფორდი წიგნშ ი „ქალაქების კულტურა“, დაგეგმა
რებულ საზოგადოებათა შექმნ ას გვთავაზობდა და მათზე საუბრისას გან
საკუთრებულ მნიშვნ ელობას ანიჭებდა ისეთ საქმიან ობებს, რომლებიც,
ალბათ, ამ ტრადიციის არარსებობის შემთხვევაში, უბრალოდ შეგვაცბუ
ნებდა – კალათების დაწვნ ას, მეთუნეობ ას, მჭედლობას. 1950-იან წლებში
კლარენს სტაინ ი, წამყვ ანი ამერიკელი ქალაქ-ბ აღნარის ტრადიციის დამ
გეგმარებელი, არქიტექტორთა ამერიკულმა ინსტიტუტმა არქიტექტურის
განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის, ოქროს მედლით დააჯ ილდო
ვა. ცერემონიალზე სიტყვით გამოსვლ
 ისას, იგი მსჯელობდა იმ ობიექტებ
ზე, რომელთა შექმნ აც, მის მიერ წარმოსახულ იდეალ
 ურ საზოგადოებაში,
შესაძლებელი იქნებოდა ჰარმონიული თანხმობის საფუძველზე. მისი შე
მოთავაზებით, მოქალაქეებს უფლება უნდა ჰქონოდათ საბავშვ ო ბაღები
აეშენებინათ (რასაკვირველია, საკუთარი ხელით). თუმცაღა, სტაინ ის მთა
ვარი იდეა ის იყო, რომ ნებადართული საბავშვ ო ბაღების მშენებლობის
გარდა, სამეზობლო თემის მთელი დანარჩენი ფიზიკური გარემო, ყველა
ფერი მატერიალ
 ური, რასაც მისი საზღვრ
 ები მოიც
 ავდა,  პროექტის არქი
ტექტორის სრული, აბსოლუტური და უდავო კონტროლქვეშ უნდა ყოფი
ლიყო მოქცეული.
რა თქმა უნდა, ეს არაფრით განსხვავდება სხივფენილი ქალაქის ან
ქალაქი-მშ ვ ენიერის ამბიციებისაგან. ეს ფეტიშები ყოველთვის, უპირვე
ლეს ყოვლისა არქიტექტურული დიზაინ ის კულტს ემსახურებოდა და არა
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სოციალ
 ურ რეფორმებს.
არაპირდაპირ უტოპიური ტრადიციის, პირდაპირ კი – ხელოვნების
შედარებით რეალ
 ისტური, თავსმოხვეული დოქტრინის გამო, თანამედ
როვე ქალაქგეგმარება იმთავითვე დამძიმებულია ქალაქების ხელოვნე
ბის დისციპლინირებულ ნამუშევრებად გადაქცევის ფუჭი ამოცანით.
იმის მსგავსად, თუ როგორ შედიან ჩიხში მშენებლები, როდესაც
ცდილობენ მოიფ
 იქრონ რაიმ ე, ადამიან ების შემოსავლების მიხედვით
დამახარისხებელი საცხოვრებელი პროექტების აგებისაგან განსხვავებუ
ლი, ან გზების დამგეგმარებლები – როცა ცდილობენ გაიგ
 ონ, რა შეიძლე
ბა გაკეთდეს ავტომობილების განსათავსებლად, გარდა უფრო და უფრო
მეტი სივრც
 ის შეთავაზებისა, ასევე, ურბანული დიზაინ ით დაკავებული არ
ქიტექტორებიც ხშირად ექცევიან ჩიხში, როდესაც ცდილობენ  ქალაქებში
შექმნ ან ვიზუალ
 ური წესრიგი, განსხვავებული იმისგან, რასაც სიცოცხლის
ძალზე განსხვავებული წესრიგის – ხელოვნების წესრიგით ჩანაცვლ
 ება
გვთავაზობს. მათ არ შეუძლიათ ალტერნატიული ტაქტიკების გამოვლენა,
რადგან არ გააჩნიათ დიზაინ ის სტრატეგია, რომელიც ქალაქებს დაეხმა
რებოდა.
ნაცვლ
 ად იმისა, რომ სიცოცხლის ხელოვნებით ჩანაცვლ
 ებას ცდი
ლობდნ ენ, ქალაქის დიზაინ ერები უნდა დაუბრუნდნ ენ სტრატეგიას, რომე
ლიც აკეთილშობილებს ხელოვნებასაც და სიცოცხლესაც: შუქს ჰფენს და
განმარტავს სიცოცხლეს, გვეხმარება დაგვანახოს მისი წესრიგი და მნიშ
ვნელობა; ჩვენ შემთხვევაში კი, გვეხმარება ნათელჰყ ოს, განმარტოს და
აგვიხსნას ქალაქების წესრიგი.
ჩვენ განუწყვეტლივ ჩაგვჩ იჩინებენ სულელურ ტყუილს ქალაქებში
წესრიგის შესახებ, რომ, არსებითად, წესრიგს განმეორ
 ება ქმნის. ყველაზე
მარტივია ავიღოთ რამდენიმე ფორმა, მივცეთ მათ რეგლამენტირებული
რეგულარობა, და თავი მოვიტყუოთ, რომ სწორედ ესაა წესრიგი. თუმცა
ღა, ჩვენს სამყაროში მარტივი, რეგლამენტირებული რეგულარობა, იშვი
ათად თანაარსებობს ფუნქციურად მოწესრიგებულ, მნიშვნ ელოვან სისტე
მებთან.
ფუნქციური წესრიგის კომპლ
 ექსური სისტემები წესრიგად, და არა
ქაოს ად რომ აღვიქვათ, აუცილებელია მათში კარგად გავერკვეთ. შემოდ
გომაზე ხეებიდან ფოთოლთა ცვენა, თვითმფ
 რინავის ძრავის ინტერიერი,
გაკვეთილი კურდღლის შიგნეულობა, ქალაქის საგაზეთო სტენდი – ყვე
ლაფერი ეს ქაოს ად მოგვეჩვენება, თუკი მათ გაგებას არ შევეცდებით.
როდესაც ისინი გვესმის, როგორც წესრიგის სისტემები – ისინი მართლაც
სხვაგვარად გამოიყ ურებიან.
ვსარგებლობთ რა ქალაქებით, ბუნებრივია, რომ მათი გამოცდილე
ბაც გვაქვს. ეს კი მრავალი ჩვენგანისთვის მათი წესრიგის გაგებისა და და
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ფასების საკმაოდ კარგი საფუძველია. ამ წესრიგში წვდომისას ზოგიერთი
პრობლემა და ქაოტ
 ურობის უსიამ ოვნო ეფექტი წარმოიშ ობა იქიდან, რომ
ვიზუალ
 ური მხარე სათანადოდ არ ამაგრებს ფუნქციურ ასპექტს,   ასევე,
რაც უარესია, სრულიად ზედმეტი ვიზუალ
 ური წინააღმდ
 ეგობრიობ იდან.
თუმცა, უნაყოფო იქნებოდა გვეძებნა რაიმ ე გადამწყვეტი არსებითი
ელემენტი ან ღერძი, რომლის განმარტებითაც ყველაფერი ცხადი გახდე
ბოდა. მრავალგვარობა, როგორც ასეთი, თავადაა ღერძი, და მისი ელე
მენტების ურთიერთმხ არდაჭერა არის კიდევაც წესრიგი.
როდესაც ქალაქის დიზაინ ერები და დამგეგმარებლები ცდილობენ
იპოვონ დიზაინ ის საშუალ
 ება, რომელიც გონებამახვილურად და ცხადად  
გვიჩვენებდა ქალაქის კარკასს (ჩქაროსნული მაგისტრალები და სასეირ
ნო ხეივნები დღეის ათვის ამ ტენდენციის ფავორიტებია), ისინი ფუნდამენ
ტურად მცდარ გზას ირჩევენ. დიდი ქალაქის აგებულება არაფრით ჰგავს
ძუძუმწოვრის ან ნაგებობის, არც თვით სკის ან მარჯნის აგებულებას. ქა
ლაქის სტრუქტურა გამოყენებათა ნაზავისაგან   შედგება და მის ფარულ
არსს მხოლოდ მაშინ მივუახლოვდებით, როდესაც ამ მრავალფეროვნე
ბის წარმომშობ პირობებში გარკვევას შევეცდებით.
წარმოადგენს რა თავისთავად სტრუქტურულ სისტემას, ქალაქი უკეთ
შეიძლება იქნას გაგებული უშუალ
 ოდ მისსავე ცნებებში, ვიდრე ზოგიერთი
სხვა ორგანიზმის ან ობიექტის კატეგორიებში. და მაინც, თუკი ისეთ არა
საიმ ედო ხერხს მოვიშველიებთ, როგორიც ანალოგიაა , წყვდიად
 ით მო
ცული დიდი ველი წარმოვიდგინოთ. ამ ველზე მრავალი ცეცხლი გიზგი
ზებს. ზოგიერთი კოცონია, ზოგი – მცირე ცეცხლი, ზოგი განცალკევებითაა,
სხვები – ერთმანეთთან ახლოს, ზოგიერთი ახლა ჩაღდება, ზოგი კი ჩაქ
რობის პირასაა. თითოეული ცეცხლი, დიდი თუ მცირე, თავის ნათებას ავ
რცელებს გარემომცვ ელ სიბნელეზე და თითქოს, წყვდიადს გამოსტაცებს
სივრც
 ეს. მაგრამ ეს სივრც
 ე და მისი ფორმა მხოლოდ იმდენად არსებობს,
რამდენადაც ქმნის მას მანათობელი ცეცხლი.
წყვდიადს არ აქვს ფორმა ან თარგი გარდა იმ ადგილებისა, სადაც
მას ცეცხლის სინათლე ეფინება. როდესაც კოცონთა შორის მოქცეული
სიბნელე უკუნი, განუსაზღვრ
 ელი და ამორფული ხდება, ერთადერთი გზა
მისთვის სტრუქტურისა თუ ფორმის მისაცემად, ახალ კოცონთა დანთება
ან უახლოესი ცეცხლის კერების გაძლიერებაა.
მხოლოდ გამოყენებათა გადახლართულობა და ცხოველმყ ოფე
ლობა აძლევს ქალაქის ნაწილებს შესაბამის სტრუქტურას და ფორმას. კე
ვინ ლინჩი თავის წიგნშ ი „ქალაქის სახე“, მოიხსენიებს „დაკარგული“ არე
ალების ფენომენს, ტერიტორიების, რომლებსაც მის მიერ გამოკითხული
მოქალაქეები სრულად უგულებელყოფდნ ენ, რომლებიც შეხსენებამდე
თითქოს გამქრალი იყო მათი ცნობიერებიდან. თუმცაღა, ერთი შეხედვით,
ეს ადგილები არაფრით იმსახურებდა ასეთ მივიწყებას, გამოკითხვის ზო
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გიერთმა მონაწილემ კი, იმ მომენტში გადაკვეთა ეს ტერიტორია – რეალ
 უ
რად თუ წარმოსახვით. 1
ქალაქის ის მონაკვეთები, რომელთაც გამოყენებისა და ცხოველმ
ყოფელობის ცეცხლი ვეღარ სწვდება, წყვდიადში იძირება და არსებითად,
იქცევა ადგილებად ქალაქური ფორმისა და სტრუქტურის გარეშე. ამ მა
ცოცხლებელი სინათლის გარეშე „ჩონჩხის“, „კარკასის“ ან „უჯრედების“
არანაირ ძიებას არ შეუძლია ადგილისთვის ქალაქური ფორმის მიცემა.
ხელშესახებ რეალ
 ობას რომ დავუბრუნდეთ, ამ მეტაფორულ, სივ
რცის განმს აზღვრ
 ელ ცეცხლებს ის არეალ
 ები ქმნის, სადაც გამოყენების
მრავალფეროვანი ფორმები და მათით მოსარგებლენი მჭიდრო და აქტი
ურ ურთიერთმხ არდაჭერას ახორციელებენ.
სწორედ ესაა აუცილებელი წესრიგი, რომლის დახმარება ურბანულ
დიზაინს შეუძლია. ცხოველმყ ოფელობის ეს არეალ
 ები საჭიროებს მათი
ჩინებული ფუნქციური წესრიგის ცხად განმარტებას. რაც უფრო მეტია ქა
ლაქში მსგავსი ადგილი და ნაკლებია წყვდიად
 ისა და სიბნელის ზონა, მით
უფრო საჭიროა ასეთი განმარტება და მეტია ამის შესაძლებლობაც.
ამ წესრიგის, ცხოვრების ამ მრავალგვაროვნების განმარტება, უმე
ტესწილად, აქცენტირებისა და მინიშნების ტაქტიკებით უნდა განხორცი
ელდეს.
მინიშნება, როდესაც ნაწილი გვამცნ ობს მთელის შესახებ, ხელოვ
ნების მთავარი საკომუნიკაციო საშუალ
 ებაა; მისი მეშვეობ ით ხელოვნება,
ესოდენ ეკონომიურად, გვაუწყებს უამრავ რამეს. ერთ-ერთი მიზეზი, რომ
ლის გამოც მინიშნებისა და სიმბოლოების ეს ენა გვესმის იმაში მდგომა
რეობს, რომ გარკვეულწილად, თავადაც სწორედ ასე   ვუყურებთ ცხოვ
რებასა და სამყაროს. ყველაფრისგან, რაც ჩვენი გრძნობის ორგანოებზე
ზემოქმედებს, განუწყვეტლივ ვახდენთ იმის ორგანიზებულ ამორჩევას,
რასაც არსებითად და საქმისთვის სასარგებლოდ მივიჩნევთ. უკუვაგდებთ
ან ცნობიერების პერიფერიისკენ განვდ
 ევნით შთაბეჭდილებებს, რომლე
ბიც მოცემულ მომენტში, ჩვენი მიზნებისთვის არცთ
 უ საჭიროდ გვეჩვენება
– თუკი ეს მეორ
 ეხარისხოვანი შთაბეჭდილებები იმდენად ძლიერი არაა,
რომ მათი იგნორირება შეუძლებელია. ჩვენი ზრახვებიდან გამომდინარე,
ცვლილებებიც კი შეგვაქვს იმაში, თუ რას შევარჩევთ და ვაორგანიზებთ. ამ
თვალსაზრისით, ჩვენ ყველანი მხატვრ
 ები ვართ.
ხელოვნების ამ მახასიათ
 ებელს და ამავდრ
 ოულად, ჩვენი ხედვის
თვისებას, შეიძლება დაეფუძნოს ურბანული დიზაინ ის პრაქტიკა და იგი
1   პროფესორი ლინჩი, გზატკეცილებთან დაკავშირებული მსგავსი ფენომენის შესახებ შე
ნიშნავს: „ზუსტად ისევე, როგორც ბოსტონში, ბევრ [ლოს-ანჯელესელ] სუბიექტს გაუჭირდა
აზრობრივი კავშირი დაემყარებინა ჩქაროსნულ გზატკეცილსა და ქალაქის დანარჩენ სტრუქ
ტურას შორის. ისინი ჰოლივუდის გზატკეცილს წარმოსახვითად ისე კვეთდნ ენ, თითქოს მას
არც კი ეარსება. შესაძლებელია, მაღალსიჩქარიან ი არტერია არ იყოს ცენტრალური რაიო
 
ნის ვიზუალ
 ური ლიმიტირების საუკეთესო საშუალ
 ება“ (ავტ. შენ.).
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დიდი ალბათობით, სარგებლის მომტანი აღმოჩნდ
 ება.
დიდ ქალაქებში ვიზუალ
 ური წესრიგის დასამყარებლად დიზაინ ე
რებს არაფერში სჭირდებათ ხედვის მთელი არეალ
 ის უზუსტესი კონტრო
ლი. ხელოვნება იშვიათ
 ადაა პედანტურად ზუსტი, და თუ არის, საუკეთესო
ნიმუშს არ წარმოადგენს. პედანტური ვიზუალ
 ური კონტროლი დიდ ქალაქ
ში, როგორც წესი, ღლის ყველას, პროექტის ავტორების გარდა, ზოგჯერ
კი, პროექტის განხორციელების მერე, თავად ავტორებსაც. იგი არავისთ
ვის ტოვებს აღმოჩენათა, ორგანიზებისა და ინტერესის ადგილს.
საჭირო ტაქტიკები – ესაა მინიშნებები, რომლებიც ადამიან ებს ეხმა
რება თავად შეიცნონ დანახულში წესრიგი და აზრი, ნაცვლ
 ად ქაოს ისა.
დიდი ქალაქის უმთავრეს ვიზუალ
 ურ სცენას ქუჩა წარმოადგენს.
თუმცა, ძალიან ბევრ ქუჩაზე ჩვენი მზერა ღრმა და დამაბნეველ წი
ნააღმდ
 ეგობებს აწყდება. ასეთ ადგილებში, წინა პლანზე სახეზე გვაქვს
ყველანაირ
 ი დეტალი და საქმიან ობა. ისინი, ქალაქების წესრიგის გასა
გებად, ჩვენთვის ძალიან საჭირო ვიზუალ
 ურ განცხადებას ავრც
 ელებენ,
კერძოდ კი იმას, რომ ჩვენ წინაშეა რთული, ინტენსიური ცხოვრება, რო
მელიც მრავალი განსხვავებული კომპონენტისაგან შედგება. ისინი ამას
გვაუწყებენ არა მხოლოდ მრავლისმეტყველ საქმიან ობათა ჩვენებით,
არამედ იმითაც, რომ სხვადასხვა ტიპის შენობებში: აბრებზე, ვიტრინებში,
დაწესებულებათა და საწარმოთა ფასადებზე და ა.შ. –საქმიან ობისა და
მრავალფეროვნების უსულო სამხილებს ვხედავთ. თუმცა, თუკი ასეთი ქუ
ჩა   ძალზე გრძელ მანძილზე, წინა პლანის ინტენსიობ ისა და სიჭრელის  
მონოტონურ, ამორფულ, უსასრულო გამეორ
 ებად იწელება, ჩვენ ვიღებთ
სხვა ხილვად შეტყობინებასაც, რომლის შინაარსიც ამჯერად დაუსრულებ
ლობაა.
ადამიან ური გამოცდილების ფარგლებში ეს ორი შინაარსი – ერთი
მაღალი ინტენსივობის, მეორ
 ე კი დაუსრულებლობის შესახებ, რთულად
კომბინირდება ერთ გაცნობიერებულ რეალ
 ობად.
ამ ურთიერთწინააღმდ
 ეგობრივ შთაბეჭდილებათა წყვილიდან ერ
თ-ერთმა უპირატესობა უნდა მოიპ ოვოს. მაყურებელი ცდილობს დათრ
გუნოს ან განდევნოს შთაბეჭდილებათა მეორ
 ე კომპლ
 ექტი. ნებისმიერ
შემთხვევაში, ასეთ დროს რთულია არ აჰყვ ე დაბნეულობასა და უწესრი
გობის განცდ
 ას. რაც უფრო ცოცხალი და მრავალფეროვანია წინა პლანი
(ანუ რაც უფრო უკეთესია მისი საკუთარი მრავალფეროვნების წესრიგი),
მით უფრო მკვეთრი და ამდენად, შემაწუხებელი შეიძლება იყოს დაპირის
პირება ორ შინაარსს შორის. თუკი ეს კონფლიქტი მრავალ ქუჩას ახასია
თებს, თუკი ორაზროვნების ნიშნით აღბეჭდილია მთელი რაიო
 ნ ი ან ქალა
ქიც კი, მაშინ საერთო შთაბეჭდილება მხოლოდ ქაოტ
 ური თუ იქნება.
რასაკვირველია, შესაძლებელია ორგვარად შევხედოთ ასეთ ქუ
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ჩებს. თუკი მნახველი უპირატესობას ანიჭებს მზერას შორეულ პერსპექ
ტივაში, განმეორ
 ებადობისა და დაუსრულებლობის მისი კონოტაციებით,
მაშინ ახლო ხედი და მისი ინტენსიურობა, თვალისმომჭრელად დახუნძ
ლული და გამაღიზიან ებელი მოეჩვენება. ვფიქრობ, სწორედ ასე უმზერს
ქალაქების ქუჩებს არქიტექტურის სფეროში დახელოვნებული მრავალი
ადამიან ი, და ეს ერთ-ერთ მიზეზია გაღიზიან ების, ზოგჯერ ზიზღისაც კი,
რომელსაც ქალაქის წესრიგი, თავისუფლება და მრავალფეროვნება აღძ
რავს ბევრ მათგანში (რა თქმა უნდა, ეს ყველას არ ეხება).
თუკი პირიქით, უპირატესობა წინა პლანს ენიჭება, მაშინ უსაზღვ
რო, გაურკვეველი შორეთისკენ მიმართული, უსასრულო განმეორ
 ება და
გაგრძ ელება გადატვირთულად, უსიამ ოვნოდ და უაზროდ გვეჩვენება. მე
ვფიქრობ, რომ ჩვენი უმრავლესობა, ყველაზე ხშირად ასე უმზერს ქუჩებს,
რადგან ეს იმ ადამიან ის მზერაა, რომელიც ქუჩაზე არსებულის გამოყე
ნებას, და არა მის განყენებულად ჭვრეტას ისახავს მიზნად. ასე მზერისას
ადამიანს წესრიგის თუნდაც წამიერი განცდ
 ა ეუფლება, უახლოესი ხედები
დან აზრი გამოაქვს, მაგრამ ამისთვის იმ საფასურს იხდის, რომ მისი ცნო
ბიერება, შეძლებისდაგვარად, ანგარიშს აღარ უწევს აღრეულ, უშინაარ
სოდ ქცეულ პერსპექტივას.
მსგავსი ქუჩების (და რაიო
 ნ ების, სადაც ასეთი ქუჩები მრავლადაა)
უმეტესობას ვიზუალ
 ური მოწესრიგების თუნდაც შანსი რომ მიეცეს, აუცი
ლებელია, რამე მოვუხერხოთ მძლავრ ვიზუალ
 ურ შთაბეჭდილებათა ამ
წინააღმდ
 ეგობრიობ ას. მე ვფიქრობ, სწორედ ამას გულისხმობენ ხოლმე
ევროპელი სტუმრები, რომელთაგან ხშირად გაიგ
 ონებთ, რომ ჩვენი ქა
ლაქების გარეგნული უღიმღამობა, ქუჩების ბადისებრი სისტემითაა განპი
რობებული.
ქალაქის ფუნქციური წესრიგი ითხოვს ინტენსიურობისა და მრავალ
ფეროვნების არსებობას; მისი ვიზუალ
 ურად დამამტკიცებელი ნიშნები ქუ
ჩიდან ვერ მოშორდება, აუცილებელი ფუნქციური წესრიგის მოშლის გა
რეშე.
თუმცაღა, მეორ
 ე მხრივ, ქალაქის წესრიგს დაუსრულებლობის შთა
ბეჭდილება არ ესაჭიროება; ამ შთაბეჭდილების მინიმუმამდე დაყვანა
შესაძლებელია ქალაქის ფუნქციური წესრიგისთვის ზიან ის მიყენების გა
რეშე. მეტიც, ეს კიდევ უფრო გამოკვეთდა ინტენსიურობას – ნამდვ ილად
ღირებულ თვისებას.
ამიტომ, ქალაქის ძალიან ბევრ ქუჩას (არა ყველას) სჭირდება ვიზუა
ლური ბარიერები, რომლებიც შეწყვეტდნ ენ უსასრულო შორეულ ხედს და,
ამავდრ
 ოულად, გამოკვეთდნ ენ და წინ წამოსწევდნ ენ ქუჩის გამოყენება
თა ინტენსიობ ას.
ჩვენი ქალაქების ძველ უბნებში, სადაც ქუჩების არარეგულარული
ქსელებია, ხშირად ასეც ხდება. თუმცა, ასეთ შემთხვევებში ნაკლი ისაა,
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რომ ძნელია მათი  ქუჩათა სისტემებად აღქმა; ადვილია მათში დაკარგვა
და რთულია ასეთი რაიო
 ნ ის რუკის მეხსიერებაში შენახვა.
იქ, სადაც ქუჩათა ქსელი, ძირითადად, ბადისებრია, რასაც მრავალი
ღირსება აქვს,  მაინც შესაძლებელია ქალაქის სცენაში ვიზუალური არარე
გულარობისა და წყვეტების საკმაო რაოდ
 ენობა შემოვიტანოთ. ამისათვის
ორი მთავარი გზა არსებობს.
პირველი მდგომარეობს ახალი ქუჩების დამატებაში იქ, სადაც ბა
დისებურად დაგეგმარებული ქუჩები საკმაოდ შორდება ერთმანეთს,
როგორც, მაგალითად, მანჰეტენის უესტ-ს აიდში – მოკლედ, იქ, სადაც
დამატებითი ქუჩები ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა ფუნქციურად, მრა
ვალფეროვნების კვლავწარმოების ხელშესაწყობად.
თუკი ასეთი ახალი ქუჩები ქალაქს გონივრულად დაემატება, საჭირო
ზომიერებითა და გზად მდებარე ყველა ლამაზი, ფასეული და მრავალფე
როვანი ნაგებობის პატივისცემით, და თუ ამასთანავე, იქ, სადაც შესაძლე
ბელია, ფასადთა ახალწარმოქმნ ილ ხაზში არსებული შენობების გვერდი
თი და უკანა მხარეებიც ჩაერთვება, რაც ასაკობრივ ნაზავს შექმნ ის, მაშინ
ძნელად, რომ მათ დიდ მანძილზე სწორხაზოვნება შეინ არჩუნონ. უფრო
მოსალოდნელია, რომ ქუჩებს ექნება წახნაგები, ზოგჯერ კი საგრძ ნ ობი გა
დახრა. მოსალოდნელი არაა, რომ თვით სწორი ქუჩაც, რომელიც ძველ
დიდ კვარტალს ორად გაყოფს,  სათავეს დაუდებს უწყვეტ სწორ ხაზს და
შემდეგ კვარტლებში უსასრულობამდე გაგრძ ელდება. რასაკვირველია,
იქნება ასო T-ს მსგავსი კვანძები იქ, სადაც დამატებული ქუჩის მონაკვეთი,
გადამკვეთ ქუჩას სწორი კუთხით შეხვდ
 ება. ჩვეულებრივმა საღმა აზრმ ა
და ქალაქის მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემამ, იმის გაცნობიერე
ბასთან ერთად, რომ არარეგულარობა ასეთ შემთხვევებში თავისთავადაა
ღირსება, ახალი ქუჩების შესაძლო, ალტერნატიულ მიმართულებათა სიმ
რავლიდან – ყველაზე სწორი ვარიანტი უნდა გვიკარნახოს.
შეძლებისდაგვარად, ორი ამოცანა: მეტი ვიზუალ
 ური მონაპოვარი,
ნაკლები მატერიალ
 ური ნგრევის ფასად, ერთმანეთს არ გამორიცხავს.
ბადისებრ დომინანტურ სისტემას დაქვემდებარებული არარეგუ
ლარობა აღსაქმელად სირთულეს არ წარმოადგენს. ასეთ დამატებით
ქუჩებს, შესაძლოა, სახელებიც კი ბადესთან მათი მიმართების მიხედვით
დაერქვას.  
ვფიქრობ, რეგულარული, ადვილად აღქმადი ბადისებრი სისტემე
ბის შეხამება  განზრ
 ახ, არარეგულარული ქუჩების ჩართვებთან იქ, სადაც
ბადე კარგი საქალაქო ფუნქციონ ირებისათვის შეუსაბამოდ დიდია, შეიძ
ლება ამერიკის სახასიათ
 ო და ერთობ ფასეული წვლილი გახდეს ურბანუ
ლი დიზაინ ის ტაქტიკურ არსენალში.
საჭიროების შემთხვევაში, არარეგულარულობისა და ვიზუალ
 ურ ბა
რიერთა  შექმნ ის მეორ
 ე მიდგომა, გულისხმობს ცვლილებებს თავად ბა
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დისებრი ქსელის ქუჩებზე.
სან-ფ
 რანცისკოში ჭარბადაა ქუჩების ბადისებრ ქსელში ბუნებრივი
დარღვ ევები. ორგანზომილებიან პროექციაშ ი ამ ქალაქის ქუჩები მთლი
ანობაში ასეთ ბადეს ქმნის; თუმცა სამგანზომილებიან ტოპოგრაფიაშ ი
მოცემული – ესაა ვიზუალ
 ური ბარიერების ნამდვ ილი შედევრები. მრა
ვალრიცხოვანი, მოულოდნელი ბორცვ ები, გარემომცვ ელი სცენისგან, გა
ნუწყვეტლივ გამოყოფენ ახლო ხედს და ეს ასეა იმის მიუხედავად, აღმარ
თისკენაა მიმართული მზერა, თუ პირიქით, დაღმართისკენ.  ასეთი წყობა
შესანიშნავად   წარმოაჩ ენს ქუჩების ახლო ხედებს ისე, რომ არ არღვ ევს
ბადისებრი სტრუქტურის სიცხადეს.
ამგვარი ტოპოგრაფიის არმქ ონე ქალაქებს არ აქვთ ბედნიერება, ბუ
ნებრივი გზით მიიღ
 ონ იგივე შედეგი. თუმცა სწორკუთხა და რეგულარულ
ქუჩათა სისტემის შიგნით, მათაც შეუძლიათ ვიზუალ
 ურ ბარიერთა დაწესე
ბა ისე, რომ მსხვერპლ
 ად არ გაიღ
 ონ ქუჩების ორგანიზების სიცხადე და
გადაადგილების სიმარტივე. ამ თვალსაზრისით, ზოგჯერ სასარგებლოა
ხიდები, რომლებიც ზედა დონეზე აერთებს შენობებს, ასევე ისეთი შენო
ბები, რომლებიც ქუჩაზე ხიდად ედება. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლე
ბელია დიდი შენობების უშუალ
 ოდ ქუჩებზე განთავსება (სასურველია, მათ
საზოგადოებრივი დანიშნულება ჰქონდეს). კარგად ცნობილი მაგალითია
ნიუ-იორკის სადგური – გრანდ ცენტრალი.2
„უსასრულო“, სწორ ქუჩას შეიძლება ზღვარი დაუდოს მოედანმა ან
სკვერმა, რომელსაც ქუჩა გარს უვლის. იმ შემთხვევებში, როდესაც ქუჩაზე
სამგზავრო ან სატვირთო ტრანსპორტის მოძრაობ ის გადაკეტვა შესაძლე
ბელია, ტროტუარ
 ებს შორის   შესაძლოა მოეწყოს მცირე პარკები;   ასეთ
შემთხვევებში ვიზუალ
 ური წყვეტა ან ყურადღების გადატანა შესაძლებე
ლია უზრუნველყოფილ იქნას ხეების ჯგუფებით ან მცირე (და, იმედი ვიქო
ნიოთ, ხალისიან ი) საპარკო ნაგებობებით.
კიდევ სხვა შემთხვევებში, ვიზუალ
 ური წყვეტის ელემენტი, შესაძლოა
ქუჩას კი არ კვეთდეს, არამედ შენობათა საერთო ხაზიდან წინ წამოწეულ
ნაგებობას, ან ნაგებობათა ჯგუფს წარმოადგენდეს, ქვეითთათვის ამოჭ
რილი გასასვლ
 ელით. კიდევ ერთი საშუალ
 ებაა პლაზა ქუჩის ერთ მხარეს,
რომლის მიღმა მდგარი შენობა ვიზუალ
 ურ აქცენტად იქცევა.
ვინმეს შესაძლოა მოეჩვენოს, რომ ქუჩის გამოყენების ინტენსივობის
ასეთი აქცენტირება დამთრგ
 უნველი, იქნებ, არაად
 ამიან ურიც კია. მაგრამ,
სინამდვ ილეში, ასე არ არის. რაიო
 ნ ები, რომელთა ქუჩებზეც მრავალი
2   ეს ნიმუში ახდენს დამატებითი ქუჩის – ვანდერბილდტ
 ის ავენიუს მაგალითის დემონსტრი
რებას, რომელსაც T-ს ფორმის დაბოლოებები აქვს. მის ჩრდილოეთ დაბოლოებაზე გან
თავსებულია ახალი, სასიამ ოვნო შენობა „იუნიონ-ქარბიდი“, რომელიც ტროტუარზე ხიდად
გადადის. სხვათა შორის, ვანდერბილდტ
 ისა და მედისონ ავენიუებს შორის მდებარე მოკლე
კვარტლები, ქალაქებში მოკლე კვარტლებისათვის დამახასიათ
 ებელი ცხოველმყ ოფელო
ბისა და ფეხმავალთა კომფორტის კარგ მაგალითებს წარმოადგენს (ავტ. შენ.).
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ვიზუალ
 ური წყვეტა გვხვდება, რეალ
 ურ ცხოვრებაში, როგორც წესი, არა
ვის აფრთ
 ხობს და თრგუნავს; ისინი უფრო ხშირად „მეგობრულნი“ არიან,
და გარდა ამისა, მათი ერთ რაიო
 ნ ად აღქმა უფრო ადვილია. ბოლოს და
ბოლოს, ეს მხოლოდ ადამიან ის სიცოცხლის ინტენსივობის, მეტიც – მის
ყველაზე ახლობელ და გასაგებ გამოვლინებათა დამოწმება და აქცენ
ტირებაა. ქალაქის უსაზღვრ
 ობა და განმეორ
 ებადობა – აი, რა თრგუნავს
სინამდვ ილეში მაყურებელს, ქმნის რა არაად
 ამიან ურობისა და მიუწვდ
 ომ
ლობის შეგრძ ნ ებას.
თუმცა, ქუჩების ვიზუალ
 ური წყვეტები შეიძლება გარკვეულ საფრთ
 ხე
საც შეიც
 ავდეს.
პირველ რიგში, აზრი არ აქვს მათ გამოყენებას იქ, სადაც სახეზე არ
გვაქვს ქუჩის ინტენსივობის ვიზუალ
 ური თხრობა და თვალსაჩინო დეტა
ლები. თუკი ქუჩა ერთი სახის გამოყენების განმეორ
 ებადობას წარმოად
გენს, მაშინ ვიზუალ
 ური აქცენტირება არსებული წესრიგის განმარტებას არ
ახდენს. სიცარიელის ვიზუალ
 ური შემოსაზღვრ
 ა, არსებითად (ქალაქური
ინტენსივობის თვალსაზრისით), მხოლოდ არქიტექტურული პოზიორ
 ობა
იქნება. ვიზუალ
 ური ბარიერები  და პერსპექტივები, თავისთავად, ვერ და
ამკვიდრებს  ვერც ქალაქურ სისხლს ავსეობ ასა და ინტენსივობას და ვერც
მათ თანმხ ლებ უსაფრთ
 ხოებას, მიმზიდველობას, ძალდაუტანებელ საჯა
რო ცხოვრებასა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. ამის უზრუნველყოფა
მხოლოდ მრავალფეროვნების ოთხ საბაზისო მწარმოებელს შეუძლია.
მეორ
 ეც, არ არსებობს აუცილებლობა, რომ ყველა ქალაქური ქუჩა
ვიზუალ
 ური ბარიერებით აღიჭურვოს; ეს ერთგვარად მომაბეზრებელიც კი
იქნებოდა. ბოლოს და ბოლოს, დიდი ქალაქი დიდი სივრც
 ეა და არაფე
რია ცუდი იმაში, რომ დროდადრო ეს ფაქტი დადასტურდეს, ან ხელახ
ლა გვემცნ ოს (მაგალითად, სან-ფ
 რანცისკოს ბორცვ ების კიდევ ერთი
უპირატესობა ისაა, რომ შორეული ხედები მათი თხემებიდან სწორედ
სივრც
 ის დემონსტრირებას ახდენს, გამოყოფს რა შორეთს – ქუჩის ახლო
ხედებისგან).   დაუსრულებლობა, რომელსაც ზოგჯერ გადავეყრებით, ან
რაიმ ე, რაც ჩვენს მზერას შორეულ პერსპექტივაში უდებს ზღვარს – ხელს
უწყობს მრავალფეროვნებას. ზოგიერთი ქუჩა, რომელიც ისეთ საზღვრ
 ებ
თან სრულდება,   როგორიცაა წყალი, კამპუსები და დიდი სპორტული
მოედნები, ვიზუალ
 ური ბარიერების გარეშე უნდა დავტოვოთ. აუცილებე
ლი არაა ყველა ასეთი დასასრულის დემონსტრირება, მაგრამ ზოგჯერ
ეს სასურველია იმისთვის, რომ რაღაც განსხვავებულ, შორეულ სურათზე
მიგვითითოს, აგრეთვე იმისთვის, რომ ადგილმდ
 ებარეობ ის საზღვრ
 ის
შესახებ გვაუწყოს, რაც ასევე სასარგებლოა ორიენტირებისთვის. ასეთი
მაგალითები ძალზე მნიშვნ ელოვანი აღმოჩნდ
 ა ლინჩის მიერ ქალაქის
„წარმოდგენადობის“ შესახებ კვლევისას გამოკითხული ადამიან ებისთ
ვის.
403

მესამეც, ქუჩების ვიზუალ
 ური წყვეტები ფუნქციური თვალსაზრისით
ჩიხები კი არა, „კუთხეები“ უნდა იყოს. რეალ
 ური ფიზიკური ზღუდეები ქა
ლაქებში, ქვეითთათვის განსაკუთრებით დამაბრკ ოლებელია. ყოველთ
ვის უნდა იყოს ვიზუალ
 ურ ბარიერში გამჭოლი გასასვლ
 ელი, ან ადვილად
შესამჩნ ევი შემოსავლელი გზა, რომლის შემდეგაც, ადამიანს თვალწინ
გადაეშლება ქუჩის ახალი ხედი. განზრ
 ახ შექმნ ილი ვიზუალ
 ური ბარიერე
ბის ამ მაცდუნებელი თვისების არსი, მოხდენილად გადმოსცა არქიტექ
ტორმა ელიელ საარ
 ინენმა. მან თავისი დიზაინ ის პრინციპების ახსნისას,
როგორც ამბობენ, შემდეგი რამ განაცხადა: – „ხედი ყოველთვის რაღაცით
უნდა სრულდებოდეს, მაგრამ ეს დასასრული საბოლოო არ უნდა იყოს“.
მეოთხე, ვიზუალ
 ურ ბარიერთა ქმედითობა აიხსნება ნაწილობრივ
იმითაც, რომ ეს არის გამონაკლისი წესიდან. ამა თუ იმ ტიპის ვიზუალ
 ურ
ბარიერთა დახვავებით, შესაძლოა, მთელი სარგებელი წყალში ჩავყა
როთ. მაგალითად, თუკი ქუჩის ცალ მხარეს ერთ პლაზას  მეორ
 ე მოჰყვ ე
ბა, ვიზუალ
 ურად ქუჩა ნაწევრდ
 ება, სახეს კარგავს, იმაზე რომ აღარაფერი
ვთქვათ, რომ ფუნქციონ ალურად კვდება. წინ წამოწეული ადგილები, ქვე
ითთათვის განკუთვნ ილი არკადებით, თუკი ისინი გამონაკლისი კი არა,
მონოტონური მონაცვლ
 ეობ აა, მხოლოდ ავიწროებს ქუჩას და შეიძლება
დათრგ
 უნულობისა და ჩაკეტილობის კლაუსტროფობიული განცდ
 აც კი
წარმოქმნ ას.
მეხუთე, ქუჩის ვიზუალ
 ური ბარიერი თავისი ბუნებით ისეთია, რომ
პირველ რიგში იტაცებს მზერას. ამიტომ მისი ხასიათ
 ი, მნიშვნ ელოვან
წილად, მთლიან ად განაპირობებს ქუჩიდან მიღებულ შთაბეჭდილებას.
თუკი ეს ბარიერი ბანალური, უშინაარსო ან უწესრიგოა, ჯობია საერთოდ
არ იარსებოს. ასეთ ადგილას ბენზინგასამართი სადგური, ბილბორდე
ბის ჯგუფი ან მიტოვებული შენობა სრულიად არაპროპორციული ზომე
ბით, აუშნოებს მთელ გარემოს. დიდი იღბალია, თუკი ქუჩის ვიზუალ
 ური
ბარიერი სხვა ყველაფერთან ერთად, ლამაზიცაა. მაგრამ ქალაქებში სი
ლამაზის დამკვიდრების საკითხს თუ ძალზე გულმოდგინედ მივუდგებით,
მოსალოდნელია, რომ შედეგად პომპეზურობა მივიღოთ. სილამაზე ყო
ველთვის ხელმისაწვდ
 ომი არაა, მაგრამ ის კი შეგვიძლია მოვახერხოთ,
რომ ვიზუალ
 ური ბარიერები მოწესრიგებული და საინტერესო იყოს.
ორიენტირები,   როგორც სახელიც გვეუბნება, მიმართულების მთა
ვარი მაჩვენებლებია. მაგრამ კარგი ორიენტირები, ქალაქებში წესრიგის
გათვალსაჩინოებისთვის, ორ სხვა სამსახურსაც გვიწევს. პირველ რიგში,
ყურადღებას მიიქცევს რა საკუთარ განსხვავებულობასა და მნიშვნ ელოვ
ნებაზე, ის ხაზს უსვამს (და მეტ ფასს სძენს) ქალაქურ მრავალფეროვნებას.
საკუთარი თავის შესახებ ამ ექსპლ
 იციტურ განაცხადში გადმოცემულია იმ
პლიციტური უწყება ქალაქების აგებულებისა და მათთვის მახასიათ
 ებელი
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წესრიგის შესახებ. მეორ
 ეც, ორიენტირებმა ზოგჯერ შეიძლება ქალაქის იმ
არეალ
 ების ღირსებები დაგვანახოს, რომლებიც მნიშვნ ელოვანია ფუნ
ქციურად, მაგრამ ამ ფაქტის ვიზუალ
 ურ დამოწმებას და დაფასებას საჭი
როებს.
ორიენტირთა ამ დამატებითი ფუნქციების გარკვევის შემდეგ, რთუ
ლი არაა მივხვდ
 ეთ, რატომ შეიძლება ეს როლი წარმატებით იკისროს
სავსებით განსხვავებული დანიშნულების ობიექტებმა, იმის მიხედვით, თუ
როგორ ქალაქურ გარემოში მდებარეობს.
პირველ რიგში განვიხილოთ ორიენტირთა, როგორც მრავალფე
როვნების მაუწყებელთა როლი. ერთი იმ მიზეზთაგან, რის გამოც ორი
ენტირს ამ როლის შესრულება შეუძლია, რასაკვირველია, ხელსაყრელი
მდებარეობ აა. თუმცაღა, ამას გარდა, აუცილებელია, რომ იგი ფიზიკურად
გამოირჩეოდ
 ეს უშუალ
 ო გარემოსაგან, და ჩვენ ახლა სწორედ ეს გვაინტე
რესებს.
ქალაქის ყველა ორიენტირი ნაგებობას არ წარმოადგენს. თუმცა, ქა
ლაქებში ორიენტირები, ძირითადად, ნაგებობებია. კანონზომიერებანი,
რომლებიც განაპირობებს იმას, თუ რამდენად კარგად ასრულებენ ისინი
თავიანთ როლს, ერთნაირ
 ია სხვადასხვა სახის ორიენტირთა უმრავლე
სობისათვის: მონუმენტებისთვის, ყველაზე ცნობილი შადრევნებისთვის და
ა.შ.
შენობის გარეგნული გამორჩეულობა, თითქმის ყოველთვის, მი
სი გამოყენების განსაკუთრებულობითაა განპირობებული. მეთორმეტე
თავში ამის შესახებაც ვიმსჯელეთ. ერთი და იგივე შენობა, კონკრეტული
ურბანული მატრიცის შიგნით, შეიძლება ფიზიკურად გამორჩეული იყოს  
გამოყენების განსაკუთრებული ხასიათ
 ის გამო და არაფრით იქცევდეს ყუ
რადღებას სხვა გარემოში, სადაც ასეთი ტიპის გამოყენება ჩვეულებრივი
რამაა, და არა გამონაკლისი. ორიენტირის გამორჩეულობა მნიშვნ ელო
ვანწილადაა დამოკიდებული გარემოსადმი მის მიმართებაზე.
ნიუ-იორკში, უოლ სტრიტის დასაწყისში მდებარე წმინდა სამების ეკ
ლესია, კარგად ცნობილი და ეფექტური ორიენტირია. მაგრამ ეს ეკლესია
ურბანული დიზაინ ის საკმაოდ უღიმღამო ელემენტი იქნებოდა, ეკლესია
თა, ან თუნდაც სიმბოლური დანიშნულების ნაგებობათა ჯგუფის ნაწილი
რომ იყოს. ფიზიკურად გამორჩეული წმინდა სამების ეკლესია, თავის გა
რემოში სულაც არ გამოიყ ურება უღიმღამოდ და ეს ნაწილობრივ აიხსნე
ბა, ორი ქუჩის შეერთების T-ს მსგავს კვანძზ ე მომგებიან ი განთავსებით;
ასევე – ეკლესიის ფუნქციონ ალური განსხვავებით გარემომცვ ელი საო
ფისე გარემოსგან. ეს ფაქტი იმდენად დომინანტურ როლს ასრულებს,
რომ მეზობელ შენობებთან შედარებით,  სიმცირის მიუხედავად, ეკლესია
მთელი ქუჩის ხედის დამაჯერებელ  დაგვირგვინებას წარმოადგენს. იგივე
(ან ნებისმიერი) ზომის საოფ
 ისე შენობა ასეთსავე ხელსაყრელ ადგილას,
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მსგავს გარემოცვაში ასეთ როლს ვერ შეასრულებდა და ვიზუალ
 ური წეს
რიგის ესოდენ ძლიერ შთაბეჭდილებას ვერ შექმნ იდა, მით უფრო, ესოდენ
ძალდაუტანებლად და „ბუნებრივად“.
ასეთივე დიდებულ ორიენტირს წარმოადგენს ნიუ-იორკში მეხუთე
ავენიუს და 42-ე ქუჩის გადაკვეთაზე, კომერციულ გარემოში განთავსებუ
ლი საჯარო ბიბლიოთ
 ეკა. მაგრამ იგივეს ვერ ვიტყოდით საჯარო ბიბლი
ოთეკებზე, მაგალითად, სან-ფ
 რანცისკოში, პიტსბურგსა და ფილადელ
ფიაშ ი. მათი ნაკლი ისაა, რომ გარემომცვ ელი ინსტიტუციები ვერ ქმნის
საკმარის ფუნქციურ და შესაბამისად, ვიზუალ
 ურ კონტრასტს.
მერვე თავში, სადაც საუბარი შეეხო შერეულ პირველად გამოყენება
თა აუცილებლობას, მე ვმსჯელობდი მნიშვნ ელოვანი საჯარო შენობების,
სპეციალ
 ურად შექმნ ილ კულტურულ ან საზოგადოებრივ სივრც
 ეებში თავ
მოყრის ნაცვლ
 ად, მათი ქალაქში გაფანტვის ფასეულობის შესახებ. გარდა
ფუნქციური მოუხერხებლობისა და პირველადი მრავალფეროვნების არა
ეკონომიური ფლანგვისა, ეს პომპეზური კუნძულები იმითაც გამოირჩევა,
რომ აქ ნაგებობების საორ
 იენტაციო პოტენციალ
 ი კარგად ვერ გამოიყ ე
ნება. ისინი ერთმანეთისაგან იტაცებენ შთაბეჭდილებებს, თუმცა ცალკე
აღებულნი, შესაძლოა, ქალაქური მრავალფეროვნების საკმაოდ ეფქტუ
რი სიმბოლოებიც ყოფილიყვნ ენ. და ეს მნიშვნ ელოვანია, ვინაიდ
 ან ჩვენ
ძალიან გვჭირდება ბევრი, დიდი თუ მცირე ზომის ქალაქური ორიენტირი.
ზოგჯერ ცდილობენ, შენობა ორიენტირად გადააქციონ მხოლოდ
მეზობელ ნაგებობებთან შედარებით დიდი ზომების, ან სტილისტური გან
სხვავების ხარჯზე. თუკი ასეთი შენობა გამოყენების ფორმით დიდად არ
განსხვავდება მეზობელი შენობებისაგან, ყველა მცდელობის მიუხედავად,
იგი უღიმღამო იქნება. იგი ვერ შეასრულებს ვერც დამატებით ფუნქციას
– ნათელი მოჰფინოს და ფასი შესძინოს გამოყენებათა მრავალფეროვ
ნებას. ფაქტობრივად, ეს მხოლოდ იმის მტკიცება იქნება, რომ ქალაქუ
რი წესრიგის შიგნით, ყველაზე მნიშვნ ელოვანია ზომების ან გარეგნული
გაფორმების გამორჩეულობა. არქიტექტურული შედევრების ძალიან იშ
ვიათ
 ი გამონაკლისის გარდა, შენობაში განსხეულებული მტკიცება, რომ
სტილი და ზომა ყველაფერია, ქალაქის მომხმარებელთაგან, რომლებიც
სულაც არ არიან ბრიყვები, საკადრის გამოხმაურებას იღებს.
თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ნაგებობა, რომელთა მთა
ვარი მახასიათ
 ებელი ზომაა, ორიენტირის როლს კარგად ასრულებს და
სანახაობრივად იზიდავს შორს მყოფ ადამიან ებს. ნიუ-იორკში ასეთ მა
გალითებს წარმოადგენს ემპაირ-ს თეით-ბ ილდინგი და კონსოლიდეი
თიდ-ედისონ-თ
 აუერი – მისი დიდი განათებული საათ
 ით. ახლომდებარე
ქუჩებიდან მომზირალი ადამიან ებისათვის, გარემომცვ ელ შენობათაგან
მათი ზომების მიხედვით გამორჩეულობა, უკვე არაარსებითია, ასე რომ,
ამ შემთხვევაში, უმნიშვნ ელოა მათი, როგორც ორიენტირების როლიც.
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ფილადელფიის ქალაქის საბჭოს შენობა, კოშკით, უილიამ პენის ქანდა
კება რომ ამშვ ენებს, შესანიშნავი ორიენტირია შორი მანძილიდან. გარე
მომცვ ელი ქალაქური გარემოსგან მისი ნამდვ ილი, და არა ზედაპირული
განსხავებულობა, მას შესანიშნავ ორიენტირად აქცევს ახლო მანძილზეც.
შორ მანძილებზე, ზოგჯერ, ზომა მნიშვნ ელოვანია. ახლო მანძილებზე კი,
გადამწყვეტ როლს თამაშობს გამოყენების განსხვავებულობა და განაცხა
დი მრავალფეროვნების მნიშვნ ელობის შესახებ.
ეს პრინციპები მართებულია შედარებით მცირე ორიენტირებთან მი
მართებითაც. თავის გარემოში გამოყენების განსაკუთრებული ხასიათ
 ისა
და ხილვადობის გამო, ადგილობრივი ორიენტირი შესაძლოა იყოს, მა
გალითად, დაწყებითი სკოლა. ორიენტირების როლს, შესაძლოა, სრუ
ლიად განსხვავებული ობიექტები ასრულებდეს, თუკი ისინი თავიანთ გა
რემოში განსაკუთრებულია. მაგალითად, სპოკანის (ვაშინგტონის შტატი)
მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მათი საყვარელი, ფიზიკურად გამორჩეული
ორიენტირია სასტუმრო „დევენპორტი“, რომელიც, როგორც ზოგჯერ ხდე
ბა სასტუმროების შემთხვევაში, სხვა ფუნქციათ
 ა გარდა, ქალაქური საზო
გადოებრივი ცხოვრებისა და ადგილობრივ შეკრებათა მთავარი, უნიკა
ლური ცენტრის როლს ასრულებს. ისეთ ადგილას, სადაც საცხოვრებელი
ფუნქცია ჭარბობს, კარგი ხილვადობისა და სამუშაო ფუნქციის მქონე შე
ნობები, შესაძლოა, ორიენტირებად იქცეს და ხშირად ასეც ხდება.
ზოგჯერ ღია სივრც
 ეები, რომლებიც ფოკალური ცენტრის, ან, რო
გორც ზოგჯერ ამბობენ, კვანძის როლს ასრულებს, შენობა-ორიენტირე
ბივით იქცევა და, თავისი გამოყენების განსაკუთრებული ხასიათ
 ის გამო,
მათსავით გააჩნია წესრიგის განმარტების უნარი. ასეთი ადგილის მაგა
ლითია როკფელერ პლაზა ნიუ-იორკში; ამ გარემოს ქვეით
 ი მომხარებ
ლებისათვის ის უფრო მეტად წარმოადგენს „ორიენტირს“, ვიდრე მის უკან
მდებარე მაღალი კოშკი, ან გარშემო განთავსებული მომცრ
 ო კოშკები.
მოდით, ახლა ორიენტირთა ორი დამატებითი ფუნქციიდ
 ან, რომლე
ბიც ქალაქებში წესრიგის გასაცხადებლად გვემსახურება, მეორ
 ე განვს ა
ჯოთ – უნარი, რომ ექსპლ
 იციტურად და ვიზუალ
 ურად განაცხადოს ადგი
ლის განსაკუთრებულობის შესახებ. ეს ფუნქციურად, მართლაც, ძალიან
მნიშვნ ელოვანი უნარია.
ქალაქებში, ისეთი აქტივობის ცენტრები, სადაც მრავალი ადამიან ის
გზა იყრის თავს   კონცენტრირებული სახით, მნიშვნ ელოვანია როგორც
ეკონომიკური, ასევე სოციალ
 ური თვალსაზრისით. ზოგჯერ ისინი არსები
თია მთელი ქალაქის ცხოვრებისთვის, ზოგჯერ – მოცემული რაიო
 ნ ის ან
სამეზობლოსთვის. ამასთან, ზოგჯერ ასეთი ცენტრები მოკლებულია ვი
ზუალ
 ურ გამორჩულობას, ან თავისი ფუნქციური როლის სათანადო და
დასტურებას. ასეთ შემთხვევებში მომხმარებელი ურთიერთწინააღმდ
 ე
გობრივ და დამაბნეველ ინფორმაციას იღებს. ტერიტორიის გამოყენების
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ინტენსივობისა და აქტიურობის სურათი, მის მნიშვნ ელოვნებაზე მიუთი
თებს; ხილვადი დამაგვირგვინებელი აქცენტის, ან განსაკუთრებული აღ
მნიშნავის არარსებობა კი, ნაკლებმნ იშვნ ელოვნებაზე მეტყველებს.
ვინაიდ
 ან ქალაქის ცენტრების უმრავლესობაში კომერცია დომინან
ტური აქტივობაა, ეფექტური ორიენტირი ასეთ ადგილას, როგორც წესი,
დაუფარავად არაკომერციული ხასიათ
 ის უნდა იყოს.
ადამიან ები ძლიერ ეჯაჭვებიან ორიენტირებს აქტივობის ცენტრებში,
და ამაში მათ ქალაქის წესრიგთან დაკავშირებული ინსტინქტები არ ატყუ
ებენ. გრინვიჩ-ვ ილიჯში ჯეფერსონ-მ არკეტზე მდებარე ძველი სასამართ
ლოს შენობას, რომელიც პირველადი დანიშნულებით უკვე აღარ გამოი
ყენება, მნიშვნ ელოვანი მონაკვეთი უკავია და გრინვიჩ-ვ ილიჯის ერთ-ერთ
ყველაზე აქტიურ არეალს ესაზღვრ
 ება. მოსაზრებები ამ საგულდაგულოდ
დამუშავებული შენობის თაობ აზე, პოლარულად განსხვავებულია: ერთ
ნი მას არქიტექტურულად ძალიან მიმზიდველად მიიჩნევენ, მეორ
 ენი კი
– მახინჯად. ასეა თუ ისე, თვით ისინიც კი, ვისაც შენობა, სწორედ როგორც
შენობა არ მოსწონს, ერთსულოვნად თანხმდ
 ებიან, რომ საჭიროა მისი
შენარჩუნება და რამენაირ
 ი გამოყენება. რაიო
 ნ ის მობინადრეებმა, ისევე
როგორც მათი დავალებით მომუშავე სტუდენტ-არქიტექტორებმა, დიდი
დრო დახარჯეს შენობის ინტერიერის, მისი მდგომარეობ ისა და პოტენცი
ალის დეტალურ შესწავლაზე. ადგილობრივმა სამოქალაქო ორგანიზაცი
ებმა დრო, ძალა და შესაძლებლობები არ დაიშ ურეს მის გადასარჩენად.
შენობის კოშკის საათ
 ის შეკეთების დასაფინანსებლად, ახალი ორგანიზა
ციაც კი შეიქმნ ა, რომელმაც ეს შეძლო კიდევაც! საჯარო ბიბლიოთ
 ეკების
სისტემამ, რომლის ხელმძ ღვანელობასაც შენობის გამოყენების ეკონომი
კური და არქიტექტურული პრაქტიკულობა დაუსაბუთეს, მის, ბიბლიოთ
 ე
კის ახალ, მსხვილ ფილიალ
 ად გადასაქცევად, ქალაქის ხელისუფლებას
სახსრების გამოყოფა სთხოვა.
რა საჭიროა ამდენი გარჯა ამ სპეციფიკური შენობის გამო, თუკი,
გარშემო ნაგებობათა უმრავლესობის მსგავსად, მისი გამოყენება საცხოვ
რებლად ან კომერციული მიზნებისათვის შეიძლება, რაც ვინმეს სწრაფ
მოგებას მოუტანდა, ხოლო ქალაქს – დამატებით საგადასახადო შემოსავ
ლებს?
ფუნქციური თვალსაზრისით, მრავალფეროვნების თვითგანადგურე
ბასთან საბრძ ოლველად, აქ საჭიროა საკუთარი გარემოსაგან განსხვავე
ბული სწორედ ისეთი ელემენტი, როგორიცაა ბიბლიოთ
 ეკა. თუმცა ცოტა
ვინმე თუ აცნობიერებს ამ ფუნქციურ აუცილებლობას, იმას, რომ სწორედ
ასეთმა შენობამ უნდა შეუწყოს ხელი მრავალფეროვნების შენარჩუნებას.
ქალაქელთა პოპულარული არგუმენტი კი ისაა, რომ ამ ორიენტირის აქტი
ური და საქმიან ი შემოგარენი დაკარგავს ვიზუალ
 ურ საყრდ
 ენ წერტილს,
თუკი შენობას, მის გარშემო მდებარე, სხვა ნაგებობათა მსგავსი შენობით
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შეცვლ
 იან და წესრიგი ცხადი კი არა, უფრო ბუნდოვანი გახდება.
თვით არსებითად უშინაარსო ვიზუალ
 ური ორიენტირი აქტივობის
ცენტრშ ი ხელს უწყობს მომხმარებელთა დაკმაყოფილებას. მაგალითად,
სენტ-ლ
 უისში, დეგრადირებად, ნაცრისფერ არეალში მდებარე უღიმღამო
კომერციული ცენტრის შუაგ
 ულში, დგას ბეტონის მაღალი კოლონა. ერთ
დროს მას წყლის კოშკის ფუნქცია ჰქონდა. მრავალი წლის წინათ, რო
დესაც მასზე დამაგრებული წყლის რეზერვუარ
 ი მოხსნეს, ადგილობრივი
მაცხოვრებლები დაჟინებით მოითხოვდნ ენ, რომ ქალაქის ხელისუფლე
ბას ხელი არ ეხლო პიედესტალისთვის. მოგვიან ებით იგი თავად შეაკ ე
თეს. ეს ბოძი დღესაც განსაზღვრ
 ავს რაიო
 ნ ის  სახელს: „წყლის კოშკი“, და
დღესაც ერთგვარად პათეტიკურად გამოარჩევს ადგილს, რომელიც სხვა
შემთხვევაში, ძნელად, რომ საერთოდ შესამჩნ ევი ყოფილიყო.
ორიენტირები ქალაქის წესრიგს ყველაზე უკეთ მაშინ განმარტავს,
როდესაც საკუთარი გარემოცვის გულისგულში მდებარეობს – როგორც
ჩემ მიერ მოყვანილ   მაგალითებში. თუკი ისინი საერთო სცენიდან იზო
ლირებულნი ან განცალკევებულნი არიან, მაშინ, ნაცვლ
 ად გამოვლენისა
და ვიზუალ
 ურად დამოწმებისა, უარყოფენ იმ მნიშვნ ელოვან ფაქტს, რომ
ქალაქური განსხვავებულობანი ერთმანეთს აძლიერებს. ეს ასევე მინიშნე
ბით უნდა ითქვას.
როგორც უკვე აღვნ იშნე ქუჩების ვიზუალ
 ურ წყვეტებზე საუბრისას,
თვალსაჩინო ობიექტები, ხანდახან, თავიანთი ადგილმდ
 ებარეობ ის სრუ
ლიად არაპროპორციულად ზემოქმედებს ქალაქის ხედზე.
ზოგიერთი ობიექტი თვალსაჩინოა იმის გამო, რასაც წარმოადგენს,
და არა იმის გამო თუ სად მდებარეობს: მაგალითად, უცნაური შენობა ან
განსხვავებულ ნაგებობათა მცირე ჯგუფი, რომელიც პარკის სივრც
 ის ფარ
თო თვალსაწიერიდან გამოირჩევა. არც აუცილებლად და  არც სასურვე
ლად არ მიმაჩნია ამ სახის თვალშისაცემი ობიექტების შექმნ ის ან კონტ
როლის მიზანმიმართული მცდელობები. იქ, სადაც მრავალფეროვნება
იწარმოება, სადაც შერეულია სხვადასხვა ასაკისა და ტიპის შენობები, სა
დაც დაშვებული და წახალისებულია მრავალი ადამიან ის გემოვნებისა და
გეგმის ხორცშ ესხმა, ასეთი ობიექტები გარდაუვლად წარმოიქმნ ება, და
ისინი გაცილებით მოულოდნელი, მრავალფეროვანი და საინტერესოა,
ვიდრე ნებისმიერი კარგად აწონილი ურბანული დიზაინ ის პროექტირების
შედეგი. სიმართლე შეთხზულზე უფრო უცნაურია.
თუმცა, არსებობს სხვა თვალშისაცემი ობიექტები, რომლებიც ასე
თები ზუსტად ადგილმდ
 ებარეობ ის გამოა, და აუცილებელია მათი ურბა
ნული დიზაინ ის შეგნებულ ელემენტებად განხილვა. მაგალითად, ქუჩების
ვიზუალ
 ური ბარიერები. ეს ადგილები გააზრებულ დამოკიდებულებას მო
ითხოვს; ასეთი მკვეთრად ხილვადი ადგილები გამონაკლისებია და რაო
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დენობრივად ძალიან ცოტაა – თითო-ოროლა, მრავალ ათეულ შენობასა
და ადგილს შორის, რომელთაგანაც ქუჩის სცენა შედგება.
ამიტომ, ჩვენ ვერ ვიქნებით ჩვეულებრივობის კანონის, ან შემთხვე
ვითობის იმედზე, რათა ვიზუალ
 ური აქცენტები სწორედ ამ ბუნებრივად
თვალშისაცემ ადგილებზე მივიღოთ. ხშირად ერთადერთი, რაც საჭიროა,
ესაა არსებული შენობების კედლების შესაღებად სწორი ფერის შერჩე
ვა (და მათგან ბილბორდების მოცილება). ზოგჯერ ამ ადგილას საჭიროა
ახალი შენობა ან გამოყენების ფორმა – თუნდაც ორიენტირი. შედარებით
მცირე რაოდ
 ენობის იმ წერტილებზე მუშაობ ით, რომლებსაც მზერას ვერ
მოვარიდებთ, შეგვიძლია მთელ სურათს ხასიათ
 ი, მიმზიდველობა და
თვითმყ ოფადობა შევმატოთ დიზაინ ის მინიმალური რეგლამენტაციით
 ა
და ძალისხმევისა და ტაქტიკური საშუალ
 ებების უზარმაზარი ეკონომიით.
ასეთი ადგილების მნიშვნელოვნება და მათდამი განსაკუთრებული
მოპყრობის აუცილებლობა კარგად არის გამოკვეთილი, არქიტექტურულ
დიზაინზე, მუნიციპალური კონტროლის პრობლემათა შესასწავლად შექ
მნილი, ნიუ-იორკის ქალაქმგ
 ეგმარებელთა და არქიტექტორთა კომიტე
ტის მიერ მომზადებულ ბროშურაში „ქალაქგეგმარება და საზოგადოების
სახე“. კომიტეტის მთავარი რეკომენდაციით, საჭიროა უბნების შიგნით,
ვიზუალ
 ური თვალსაზრისით საკვანძო მნიშვნ ელობის ადგილების გამოვ
ლენა. ამ პატარა ადგილებს ესაჭიროება განსხვავებული ზონირება, რო
მელიც მათ განსაკუთრებულ სტატუსს მიან იჭებდა. „კარგს არაფერს უნდა
მოველოდეთ“, – ნათქვამია კომიტეტის მოხსენებაში, – „თუკი  ასეთ თვალ
საჩინო ადგილებს, ანგარიშმიუცემლად მივუსადაგებთ ზონირების და ქა
ლაქთმშ ენებლობის ზოგად პრინციპებს3. ასეთ მცირე რაოდენობის მო
ნაკვეთებზე განთავსებულ შენობებს მათი მდებარეობ ა განსაკუთრებულ
მნიშვნ ელობას სძენს და ამის უგულებელყოფით, ყველაზე ხელშესახები
რეალ
 ობის იგნორირებას ვახდენთ“.
არის ქალაქის ისეთი ქუჩები, რომლებსაც თვალშისაცემი ობიექტე
ბის არარსებობის, ან მათი სიმწირის გამო, დიზაინ ის სხვა სახის დახმა
რება ესაჭიროება. კერძოდ, გამაერთიან ებელი მეთოდების გამოყენება,
რომლებიც მიგვანიშნებდა, რომ ქუჩა, მთელი მისი მრავალფეროვნების
მიუხედავად, ამავდრ
 ოულად, ერთი მთლიან ობაა.
მეთორმეტე თავში მე მოვიხსენიე ტაქტიკა, რომლის გამოყენებაც სა
სურველი იქნებოდა კონკრეტულ, საცხოვრებელი და კომერციული ფუნ
ქციების ნარევის მქონე ქუჩებთან მიმართებით, რათა არათანაზომადად
დიდი გამოყენებები, ვიზუალ
 ურად არ ხლეჩდნ ენ ან ანაწევრებდნ ენ მათ.
3    ამ ბროშურაში, რომლის მიღება შესაძლებელია ნიუ-იორკის რეგიონ ული გეგმის ასოცია
ციაშ ი, ასევე განხილულია მსგავსი მიდგომით ნაკარნახევი საკანონმდ
 ებლო და საგადასახა
დო ცვლილებები და შესაბამისად, ღირებულია ქალაქის ვიზუალ
 ური წესრიგით დაინტერესე
ბული ნებისმიერი ადამიან ისთვის (ავტ. შენ.).
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როგორც უკვე განვმ არტე, ასეთი ქუჩების ვიზუალ
 ური ერთობის უზრუნველ
ყოფა შესაძლებელია ზონირების მეშვეობ ით, რომელიც თითოეული ცალ
კეული დაწესებულებისათვის, ქუჩის მხარეს ფასადის მაქსიმალურ სიგრ
ძეს დაადგენდა.
ქუჩის გამაერთიან ებელ ტაქტიკურ მეთოდთა სხვა ჯგუფისთვის შეგ
ვიძლია გამოვიყენოთ პრინციპი, რომლის მიხედვითაც, ნებისმიერ ვიზუა
ლურად ძლიერ, მაგრამ სხვა მხრივ ზომიერ დიზაინ ის ელემენტს, შეუძლია
შემთხვევით დეტალთა დიდ რაოდ
 ენობას ერთიან წესრიგში მოუყაროს
თავი. მსგავსი უნიფიცირება, შესაძლოა, სასარგებლო იყოს ვიზუალ
 ური
აქცენტებითა და დეტალებით გადატვირთულ, თუმცა რეალ
 ურად ერთგვა
როვანი გამოყენების, მაგალითად, მთლიან ად კომერციულ, ქუჩებზე.
ერთი უმარტივესი ასეთი მეთოდია ხეების რიგი მთელი გასაერთი
ანებელი მონაკვეთის გასწვრ
 ივ. ამასთან, ხეთა რიგი ისე მჭიდრო უნდა
იყოს, რომ უწყვეტობის შთაბეჭდილებას ქმნიდეს, როგორც ახლოდან,
ასევე შორიდან. პოტენციურ უნიფიკატორს წარმოადგენს ასევე მოკირწყვ
ლა, მაგალითად, ტროტუარზე, მკვეთრი, მარტივი წყობით. იგივე დანიშნუ
ლება შეიძლება შეასრულოს მკაფიო ფერების ტენტებმა.
თითოეული ქუჩა, რომელსაც ასეთი დახმარება სჭირდება, ცალ
კეული პრობლემაა და ინდივიდუალ
 ურ მიდგომას ითხოვს4. გამაერთი
ანებელი მეთოდის შერჩევისას ერთ ხაფანგს უნდა ავუარ
 ოთ გვერდი.
გამაერთიან ებლის ეფექტურობის ერთ-ერთი განმაპირობებელია მისი
სპეციფიკურობა კონკრეტული ადგილისთვის. მაგალითად, ზეცა, რაღაც
აზრით, ერთ მთლიან ობად კრავს თითქმის ყველა სცენას, მაგრამ სწო
რედ მისი საყოველთაოო
 ბ ა განაპირობებს მისი, როგორც ვიზუალ
 ური გა
მაერთიან ებლის არაეფექტურობას. უნიფიკატორი მხოლოდ მინიშნებაა
ერთიან ობასა და წესრიგზე; ამ მინიშნების გამოყენებით მნახველი წარ
მოსახვაში ასრულებს გაერთიან ების სამუშაოს დიდ წილს, აორგანიზებს
დანახულს. თუკი იგი სხვადასხვა ადგილზე ერთი და იმავე უნიფიკატორს
ხედავს, საბოლოოდ ქვეცნობიერად მის იგნორირებას იწყებს.
ქალაქის ვიზუალ
 ური წესრიგის განმარტების ტაქტიკურ მეთოდთა
მთელი ამ მრავალფეროვნებიდან, თითოეულს საქმე აქვს ქალაქის მცირე
ნაწილებთან, ფრაგმენტებთან, რომლებიც, რასაკვირველია, ჩაწერილია
ქალაქის გამოყენების მთლიან, შეძლებისდაგვარად უწყვეტ და ერთიან
ქსოვილში. მაგრამ მცირე ფრაგმენტებისადმი ყურადღება არსებითია:
სწორედ ესაა დიდი ქალაქი – მცირე ფრაგმენტები, რომლებიც ეხმარება
და აძლიერებს ერთმანეთს.
4   სხვადასხვა ტიპის გამაერთიან ებლების, ასევე კარგი და ცუდი ვიზუალ
 ური ბარიერების,
ორიენტირების და მრავალი სხვა, მსგავს ფაქტორთა ეფექტები, წარმოდგენილი და ახსნი
ლია ინგლისის ქალაქებისა და სოფლების შესახებ არსებულ ორ შესანიშნავ წიგნშ ი: გორ
დონ კულენის „დარღვევა“ და იან ნაირნის „კონტრშეტევა“ (ავტ. შენ.).
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შესაძლოა, ეს ყველაფერი ბანალურად მოგვეჩვენოს ავტომაგის
ტრალების მასშტ
 აბებთან ან კრაალ
 ების ტომების მომხიბვლ
 ელ, სკების
მსგავს ქოხებთან შედარებით, მაგრამ ის, რაც ჩვენი ქალაქების გამოხატ
ვისას უნდა ავსახოთ, უგულებელყოფას არ იმსახურებს. ქალაქების ჩახ
ლართული წესრიგი არის მანიფესტაცია ადამიან ების თავისუფლებისა,
დასახონ და განახორციელონ თავისი გეგმები. მრავალი თვალსაზრისით,
ეს ნამდვ ილი სასწაულია. ამიტომ, სიზარმაცემ იმდენად არ უნდა გვძლი
ოს,   რომ გამოყენებათა ამ სიმდიდრის, თავისუფლების, ამ ცოცხალი
მთლიან ობის უკეთ გასაგებად არ გავისარჯოთ, და არც იმდენად უმეცარ
ნი უნდა ვიყოთ, რომ არ ვიცოდეთ, რას წარმოადგენს იგი.
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20
პროექტების ხსნა
პროექტების უკან მდგარი ერთ-ერთი არასათანადო იდეა, თვითონ
პროექტის ცნებაა. პროექტები გამოცალკევებულია დანარჩენი ქალაქისა
გან და იზოლირებულად არსებობს. პროექტების, როგორც პროექტების,
გადარჩენასა და გაუმჯობესებაზე ფიქრი, ამ ძირეული შეცდომის გამეორ
 ე
ბაა. მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ მთლიან ობიდან ამოგლეჯილი პროექ
ტი დავაბრუნოთ ქალაქის საერთო ქსოვილში და ამ პროცესში მისი გარე
მომცვ ელი ქსოვილიც გავაძლიეროთ.
ქალაქის საერთო ქსოვილში პროექტების ჩაწვნ ა აუცილებელია არა
მხოლოდ იმიტომ, რომ სიცოცხლე შთავბეროთ თვით ამ საშიშ ან ინერ
ტულ სივრც
 ეებს, არამედ იმის გამოც, რომ ისინი საჭიროა უფრო მსხვილი
საქალაქო ერთეულების – რაიონ ების დასაგეგმად. პროექტებისა და მათი
საზღვრ
 ების მიერ წარმოქმნ ილი ვაკუუმების მიერ ფიზიკურად დახლეჩი
ლი, ზედმეტად მცირე სამეზობლოების იზოლაციის გამო სოციალ
 ურად
და ეკონომიკურად გაუძრავებული რაიო
 ნ ი, სინამდვ ილეში, აღარც არის
იმდენად შეკავშირებული და მსხვილი რაიო
 ნ ი, რომ სერიოზ ული მნიშვნ ე
ლობა მივანიჭოთ.
პროექტის ადგილისა და მისი რაიო
 ნთან შემაერთებელი საზღვრ
 ე
ბის გამოსაცოცხლებლად, არსებითი პრინციპები იგივეა, რაც დაბალი
ცხოველმყ ოფლობის არეალ
 ების დასახმარებლად შეგვიძლია გამოვიყე
ნოთ. დამგეგმარებლებმა უნდა დასვან დიაგნოზი იმის შესახებ, თუ მრა
ვალფეროვნების წარმომქმნ ელი, რომელი წინაპირობები არაა წარმოდ
გენილი – არის თუ არა  პირველადი გამოყენებების ნარევის უკმარისობა,
ზედმეტად დიდია თუ არა კვარტლები, რამდენად საკმარია შენობათა ტი
პებისა და ასაკის  ნარევი და სათანადოდ მაღალია თუ არა ადამიან ების
კონცენტრაცია. ამის შემდეგ, დეფიციტური წინაპირობის კომპენსირება
უნდა მოხდეს - სასურველია, შეძლებისდაგვარად, თანმიმდევრულად და
გარემოსთან შესაბამისად.
საცხოვრებელი პროექტების შემთხვევაში, ფუნდამენტური პრობ
ლემები შეიძლება დაუგეგმავ, უსიცოცხლო, გამოფიტულ არეალ
 ებში და
ქალაქის მიერ შთანთქმულ ყოფილ გარეუბნებში არსებული პრობლემე
ბის მსგავსი იყოს. არასაცხოვრებელი პროექტების შემთხვევაში, კერძოდ,
კულტურის ან საზოგადოებრივ ცენტრებში, ფუნდამენტური პრობლემები
შეიძლება ბევრ რამეში ემთხვეოდ
 ეს მრავალფეროვნების თვითგანადგუ
რებით დაზარალებულ, ყოფილი ქალაქის საქმიან ი ცენტრების პრობლე
მატიკას.
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თუმცაღა, რამდენადაც პროექტები და მათი საზღვრ
 ები სპეციფიკურ
წინააღმდ
 ეგობებს უქმის მრავალფეროვნების გენერირების აუცილებელ
პირობათა უზრუნველყოფას (ზოგჯერ ჯურღმ ულების გაჯანსაღების პრო
ცესსაც), მათი ხსნა ზოგიერთ განსაკუთრებულ ტაქტიკურ მიდგომას მო
ითხოვს.
პროექტები, რომელთაც დღეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება ხსნა,
არის დაბალშემოსავლიანთათვის განკუთვნ ილი საცხოვრებელი პროექ
ტები. მათი ჩავარდნ ები დამთრგ
 უნველად ზემოქმედებს მრავალი ადამია
ნის, განსაკუთრებით, ბავშვ ების ყოველდღიურობაზე. მეტიც, თავისთავად,
საშიში და არასტაბილური პროექტები, ხშირად ართულებს ასატან ცივი
ლიზებულ პირობათა შენარჩუნებას თავიანთ შემოგარენშიც კი. ფედე
რალური ან შტატის ხელისუფლებათა მიერ განხორციელებულ საცხოვ
რებელ პროექტებში უზარმაზარი სახსრები ჩაიდ
 ო; ეს ხარჯები, თუმცაღა
გაუაზრებელი, ძალიან დიდია უბრალოდ ჩამოსაწერად ისეთი მდიდარი
ქვეყნისათვისაც კი, როგორიც ჩვენ ვართ. თვით ამ ინვესტიციების გადა
სარჩენად, აუცილებელია პროექტების ფასეულობად გარდაქმნ ა – ადამი
ანთა სიცოცხლისათვის და ქალაქებისათვის, როგორც იმედოვნებდნ ენ,
რომ მოხდებოდა.1
ყველა ჯურღმ ულთა მსგავსად, ეს პროექტებიც გაჯანსაღებას საჭი
როებს. ეს, სხვა ყველაფერთან ერთად, ნიშნავს იმას, რომ პროექტებმა
უნდა შეძლოსმოსახლეობ ის არჩევანის საფუძველზე შენარჩუნება; ამაში
კი იგულისხმება, რომ უსაფრთ
 ხოებისა და ყველა სხვა თვალსაზრისით,
ქალაქური ცხოვრებისათვის გამოსადეგი უნდა გახდეს. სხვა ცვლილე
ბებთან ერთად, მათ სჭირდებათ ყოველდღიური საჯარო პერსონაჟების
გამოჩენა, ცოცხალი, მეთვალყურეობ ის ქვეშ მყოფი, მუდმივად გამოყე
ნებადი საზოგადოებრივი სივრც
 ეები, უფრო მარტივი და ბუნებრივი მეთ
ვალყურეობ ა ბავშვ ებზე და ნორმალური, საქალაქო, მრავალფუნქციური
გამოყენება გარედან მოსულ ადამიანთა მხრიდან. მოკლედ, დიდი ქალა
1   ხსნის ყველაზე სულელური კონცეფცია მარცხის დუბლირებაა – პირველი წარუმატებელი
პროექტის გადარჩენის მიზნით, აქედან ხალხის მის უფრო ძვირადღირებულ დუბლიკატში
გადაყვანა! ეს არის ჯურღმ ულთა მონაცვლ
 ეობ ის და დუბლირების ეტაპი, რომელსაც ჩვენმა
ქალაქებმა მიაღწია. მაგალითისთვის, ქ. ბუფალოს აქვს დაბალშემოსავლიანთათვის გან
კუთვნ ილი პროექტი, სახელად დანტე-ფლეის ი, რომელიც 1954 წელს ფედერალური სახს
რებით აშენდა. მან სწრაფად იწყო დეგრადირება; ქალაქის საბინაო სამმართველოს დირექ
ტორის თქმით, ის „მომიჯნავე მიწის განვითარებისთვისაც დაბრკ ოლებას წარმოადგენდა“.
პრობლემის მოსაგვარებლად კი ასეთ გამოსავალს მიაგნეს: ქალაქის სხვა უბანში, აშენდა
დანტე-ფლეის ის მსგავსი ახალი პროექტი, სადაც აქაური მაცხოვრებლები უნდა გადაიყვა
ნონ, რათა გაჩნდ
 ეს დეგრადაციის ახალი კერა, დანტე-ფლეის ი კი უნდა გადარჩეს – რაც იმას
ნიშნავს, რომ მასში საშუალ
 ოშემოსავლიან ები უნდა შესახლდ
 ნ ენ. შეცდომების განმეორ
 ების
გზით მათი გამოსწორების ამ პროცესს, 1959 წლის ნოემბერში, ნიუ-იორკის შტატის საბინაო
კომისარი მიესალმა და მოიხსენია, როგორც პროგრესი, რომელსაც „შეუძლია სხვა საბინაო
სამმართველოებისთვისაც მაგალითად იქცეს“ (ავტ. შენ.).
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ქის საერთო სხეულში დაბრუნების ამ პროცესში, პროექტებმა თავად უნდა
შეიძ ინს ჯანსაღი ქალაქური ქსოვილის თვისებები.
ამ პრობლემატიკის გასაცნობიერებლად, დასაწყისისთვის, ყველა
ზე მარტივი გზა იმის წარმოდგენაა, რომ პროექტების ქვედა, მიწის დონე,
თვით მათი პერიმეტრის შემომსაზღვრ
 ელ ქუჩებამდე, პრაქტიკულად სუფ
თა და ცარიელი დაფაა. მასზე მოტივტივე მრავალსართულიან ი სახლები
მიწას მხოლოდ კიბეებითა და ლიფტებით უკავშირდება. ამ, თითქმის, სრუ
ლიად ცარიელ დაფაზე უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება.
რა თქმა უნდა, რეალ
 ურ ცხოვრებაში, ეს თეორ
 იულად სუფთა და
ფა, არც ისე სუფთაა. ზოგჯერ, მიწის დონეზე, ლიფტებისა და კიბეების
გარდა, სხვა ფიქსირებული ელემენტებიც გვხვდება. ზოგიერთ პროექტში
მიწის დონეზე გვხვდება   სკოლები, სათემო სახლები ან ეკლესიები. ზო
გან გვხვდება დიდი ხეები, რომელთა შეძლებისდაგვარად შენარჩუნება
სასურველია; ზოგან (ძალზე იშვიათ
 ად), არის ღია სივრც
 ე, რომელიც საკ
მაოდ კარგად ემსახურება ადამიან ებს და საკმაოდ თვითმყ ოფადია საიმ ი
სოდ, რომ ხელი არ ვახლოთ.
თუკი ამ კუთხით შევხედავთ, შედარებით ახალი, განსაკუთრებით,
1950 წლის მერე აშენებული პროექტების ტერიტორიები, ავტომატურად
ქმნის უფრო სუფთა დაფებს, ვიდრე მათი ძველი ანალოგები. მიზეზი ისაა,
რომ დროთა განმავლობაში, ბინათმშ ენებლობის პროექტირება უფრო და
უფრო მეტად ცარიელ ადგილებში, მეტი მაღალი კოშკების მიმოფანტვის
რუტინულ საქმიან ობად იქცა.
აუცილებელია ამ დაფაზე  ახალი, რეალ
 ური ქუჩების დაპროექტება
რომლებზეც ახალი შენობები და გამოყენებები გაჩნდ
 ება, და არა ცარიე
ლი „პარკების” გამჭოლი სასეირნო ხეივნები. ეს ქუჩები მცირე კვარტლებს
უნდა ქმნიდეს. ბუნებრივია, საჭირო იქნება მცირე საზოგადოებრივი პარ
კები, სპორტული და სათამაშო მოედნები, მაგრამ ისეთი რაოდ
 ენობით
და ისეთ ადგილებზე, რომ  აქტიური ახალი ქუჩები და მათი გამოყენებები,
უსაფრთ
 ხოებასა და მიმზიდველობას უზრუნველყოფდეს.
ამ ახალი ქუჩების დაგეგმვ ისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ ორი
მთავარი ფიზიკური ფაქტორი: პირველ რიგში, ისინი კარგად უნდა იყოს
დაკავშირებული პროექტის მოსაზღვრ
 ე ქუჩებთან, რაკიღა ჩვენი მთავა
რი მიზანი ამ ადგილების შეერთებაა მათ უშუალ
 ო გარემოსთან (ამოცანის
მნიშვნ ელოვანი ნაწილი იქნება თვით სასაზღვრ
 ო ქუჩის   გადაგეგმვ ა და
პროექტის მხარეს   გამოყენებების დამატება). ასევე, ახალი ქუჩები უნდა
დაუკავშირდეს პროექტის შიგნით მდებარე გარკვეულ ფიქსირებულ ელე
მენტებს. მრავალსართულიან ი სახლები, რომლებიც წარმოვიდგინეთ  
როგორც მოტივტივენი, მხოლოდ ლიფტებითა და კიბეებით დამაგრე
ბულნი მიწაზე, მათი ქვედა სართულების გადაგეგმვ ით და ქუჩის გამოყენე
ბებთან ინტეგრირებით, შესაძლოა, ქუჩის ნაგებობებად გადაიქცეს; ანდა,
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თუკი ქუჩა მათ გვერდს უვლის, მათდამი წვდომა შესაძლოა უზრუნველყო
ფილ იქნას მოკლე განტოტებებით, რომლებიც ახალ ქუჩისპირა შენობებს
შორის გაივლის. ნებისმიერ შემთხვევაში, არსებული კოშკები თავს წამო
ადგება ახალ ქუჩებს, ახალ შენობებს, ახალ ქალაქს მათ გარშემო.
რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ, შეუძლებელი იქნება შემოგარენთან
კარგად შერწყმული, უცვლ
 ელად ფიქსირებულ, ადგილობრივ ობიექტებ
თან დაკავშირებული ახალი ქუჩების ისე დაგეგმვ ა, რომ მათ, ამავდრ
 ოუ
ლად, სწორხაზოვანი, რეგულარული ბადე შექმნ ან. როგორც სხვა, ძალზე
გრძელი, კვარტლებში გამჭოლი ახალი ქუჩების შემთხვევაში, მოსალოდ
ნელია, რომ მათ ექნებათ წახნაგები, გადახრები  და T-ს მსგავსი კვანძები.
რაც უფრო მეტი ასეთი ქუჩა იქნება, მით – უკეთესი, როგორც ეს წინა თავში
დავასაბუთე.
ქუჩის გამოყენებათა და ნაგებობათა როგორი ახალი ფორმებია შე
საძლებელი?
მთავარი მიზანი უნდა იყოს საცხოვრებლისგან განსხვავებული გა
მოყენებების შემოტანა, რადგან გამოყენებების ნარევის სიმწირე თავადაა
გადაგვარების, საფრთ
 ხისა და მოუხერხებლობის ერთ-ერთი მიზეზი. ამ
სხვადასხვა გამოყენებებმა, შესაძლოა, მთლიან ად დაიკ ავოს ახალი ქუ
ჩისპირა შენობები, ან – მხოლოდ პირველი სართულები და სარდაფები.
თითქმის ნებისმიერი სახის შრომითი გამოყენება ფასეული იქნება; ასევე
– საღამოს გამოყენებები და ზოგადად ვაჭრობა, მით უმეტეს, თუკი ისინი
პროექტის ძველი საზღვრ
 ების გარედან მრავალ ადამიანს მიიზ იდავს.
ასეთი მრავალფეროვნების შესახებ საუბარი უფრო ადვილია, ვიდრე
მისი პრაქტიკული უზრუნველყოფა. იმიტომ, რომ პროექტის ტერიტორიაზ ე
წარმოქმნ ილ ახალ ქუჩებზე, მთლიან ად ახალ, არა შერეული ასაკის ნაგე
ბობებს,  სერიოზ ული ეკონომიკური ტვირთის ზიდვა მოუწევს. ეს მართლაც
ძალზე მძიმე ტვირთია, რომლისგან გათავისუფლების იდეალ
 ური გზა არ
არსებობს – ესაა ერთ-ერთი დამაბრკ ოლებელი გარემოება, რომელსაც
პროექტებთან ერთად მემკვიდრეობ ად ვიღებთ. თუმცა, პრობლემის შემ
ცირების რამდენიმე შესაძლებლობა არსებობს.
ერთ-ერთი,   ალბათ, ყველაზე იმედისმომცემი გზაა, ნაწილობრივ,
ქუჩის მოვაჭრეებს დავეყრდ
 ნ ოთ, რომლებიც საზიდარებს ან მოძრავ ფარ
დულებს იყენებენ და შენობებს არ საჭიროებენ. ეს გარკვეულწილად მო
აგვარებს ძველი, დაბალი ზედნადები ხარჯების მქონე სავაჭრო ადგილე
ბის არ არსებობის პრობლემას.
ასეთი ვაჭრობისთვის სპეციალ
 ურად გამოყოფილი ქუჩის მონაკვე
თები შესაძლოა სიცოცხლით აღსავსე, მიმზიდველი და საინტერესო იყოს,
ხოლო ხელმისაწვდ
 ომობის გამო – ჯვარედინი გამოყენების შესანიშნავი
სტიმულატორიც. მეტიც, შესაძლოა ისინი მშვენივრად გამოიყ ურებოდნენ.
ფილადელფიელმა არქიტექტორმა, რობერტ გედესმა ამ ქალაქის ერთ-
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-ერთ ქუჩაზე განზრ
 ახული კომერციული განახლებისთვის, ქუჩაში მოვაჭ
რეთათვის განკუთვნ ილი საინტერესო მონაკვეთი დააპროექტა. გედესი
დადგა შემდეგი პრობლემის წინაშე: სავაჭრო არეალ
 ი წარმოადგენდა
ბაზრის მოედანს, რომლის ქუჩის მოპირდაპირედ პატარა საზოგადოებრი
ვი შენობა მდებარეობდა; თავად მოედანი ორი მხრიდან შემოსაზღვრ
 ული
იყო მიმდებარე სავაჭრო და საცხოვრებელი შენობებით; თუმცაღა, უკანა
მხარეს მდებარე მოედანი, რომელსაც თავისი კვარტლის ნახევარი ეკავა
და ავტოსადგომს ემიჯნებოდა, არაფრით იყო შემოფარგლული. გედეს
მა სივრც
 ე შემოსაზღვრ
 ა მიმზიდველი, მაგრამ ეკონომიური ფარდულით,
რომელიც სამუშაო საათ
 ების შემდეგ, ურიკების შესანახად იყო განკუთვნ ი
ლი.
მსგავსი ფარდულები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ
მოედნებზე, არამედ პროექტების ქუჩების მონაკვეთებზეც.
ქუჩის ვაჭრობა თვალწარმტ
 აცი სანახაობ ა იქნება T-ს მსგავსი შეერ
თებებისა და ქუჩების მოხვევის ადგილებში. როგორც უკვე ვწერდი, ის, რაც
პირველ რიგში გვხვდება თვალში, მნიშვნ ელოვანწილად განსაზღვრ
 ავს
მთელი ქუჩისგან მიღებულ შთაბეჭდილებას. პროექტების გადარჩენისას
ერთ-ერთი რთული ვიზუალ
 ური ამოცანაა, რომ ეს ადგილები საკმარისად
აქტიურად და ქალაქურად  გამოიყ ურებოდეს. საჭიროა მათი პირქუშობისა  
და ვიზუალ
 ური განმეორ
 ებადობის დაძლევა.
ახალ ნაგებობათა სიჭარბისგან   წარმოქმნ ილ პრობლემათა დაძ
ლევის სხვა შესაძლებლობაა, გარანტირებული საქირავნო გადასახადის
ბინების პრაქტიკა. ასეთი შენობები ისევე შეიძლება განთავსდეს პროექ
ტების ქუჩებზე, როგორც ქალაქის ნებისმიერ სხვა ქუჩაზე. ამის შესახებ
მეჩვიდმეტე თავში ვისაუბრეთ. თუმცაღა, ისინი შეიძლება განისაზღვ
როს, როგორც მწკრივული სახლები, ან როგორც ორმაგი დუპლექსები
(ერთმანეთის თავზე დაშენებული ორი დუპლექსი, მთლიან ად – ოთხი
სართული). მსგავსად ქალაქის ძველი სახლების შემოწმებული უნარისა,
მოერგოს სხვადასხვა სახის ურბანულ გამოყენებებს და მათ კომბინაციებს
(როგორც წესი, ერთდრ
 ოულად ერთი ან ორი შენობა, ან ზოგჯერ ერთი ან
ორი სართულიც კი), ეს არსებითად მსგავსი, მცირე ნაგებობებიც იმთავით
ვე მოქნილი იქნებოდა საამ ისოდ და შექმნ იდა გამოყენებათა ცვლილების
რეზერვუარს.
კიდევ ერთი შესაძლებლობა შემოგვთ
 ავაზა „პერკინს ენდ უილ“- მ ა,
ჩიკაგოსა და უაით-პ ლ
 ეინსში განთავსებულმა არქიტექტურულმა ფირმამ.
მან ნიუ-იორკის ერთ-ერთ სამეზობლო გაერთიან ებას, საზოგადოებრივ
საწყისებზე დაფუძნებული, საჯარო საცხოვრებლის პროექტირებისთვის,
რიგი ახალი იდეები შესთავაზა, რომელთა შორისაც ოთხსართულიან ი,
კოლონებზე შემდგ
 არი, მრავალბინიან ი სახლები იყო, რომლებიც ქმნის
ღია პირველ სართულს, იატაკით მიწის დონეზე, ან მიწის დონიდან ქვე
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მოთ, 1,2 მეტრის სიღრმ ეზე; ერთ-ერთი მიზანი იყო  ვაჭრობის, ან სხვა სა
ხის საქმიან ობისათვის იაფი სივრც
 ის შექმნ ა. ნახევარსარდაფის ვარიანტი
მიწის დონიდან, ზედა ბინების მთლიან ი სართულის ნაცვლ
 ად, შენობის
ნახევარი სართულით აწევის შესაძლებლობას იძლეოდ
 ა. ასეთი განლა
გება, გარდა ეკონომიურობისა, ქუჩის მრავალფეროვნებას გაამდიდრებ
და, რადგან მაღაზიები და სახელოსნოები ნახევარსარდაფებში, ქუჩიდან
რამდენიმე საფეხურით ქვემოთ, ხშირად პოპულარული და მიმზიდველია.
კიდევ ერთი, სხვა შესაძლებლობაა, ქუჩებზე იაფფასიან ი და დროე
ბითი  შენობების აგება (რაც არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი უეჭველად უგვანო
უნდა იყოს), იმ განზრ
 ახვით, რომ ყველაზე რთულ ეკონომიკურ სტადიაზ ე,
მათზე დაბალი ზედნადები ხარჯების შენარჩუნება შეიძლებოდეს, ხოლო  
მომავალში, ეკონომიკური წარმატების პირობებში, უკეთესი ნაგებობებით
შეცვლ
 ა რთული არ იყოს. თუმცა, ეს მეთოდი სხვებივით იმედისმომცემი
არაა, ვინაიდ
 ან ხუთი ან ათი წლის მდგრადობაზე გათვლ
 ილი შენობები
იმდენად ხარისხიან ად უნდა აიგოს, რომ ბევრად დიდ ხანსაც გაძლოს –
ძალზე რთულია შენობისთვის ამორტიზაციის ვადის ზუსტი განსაზღვრ
 ა და
ამით საგრძ ნ ობი ეკონომიის გაკეთება.
ყველა საბინაო პროექტი, სადაც მრავალსართულიან ი ნაგებობებია
ნაგულისხმევი, განსაკუთრებით მოუხერხებელია ბავშვ ების ზედამხედ
ველობის თვალსაზრისით. თვით პროექტების გადარჩენის სამუშაოე ბის
დასრულების შემდეგაც, მაღალი სართულებიდან   შეუძლებელი იქნება
ბავშვ ებისთვის თვალყურის დევნება ისე, როგორც ჩვეულებრივი ქუჩების
ტროტუარ
 ებზე, ჩვეულებრივი სახლების ზედა ფანჯრებიდანაა შესაძლებე
ლი. ეს ერთ-ერთი მიზეზია აუცილებლობისა, რომ მოზრდ
 ილები დროის
ნებისმიერ მონაკვეთში მონაცვლ
 ეობდნ ენ ყველა საჯარო სივრც
 ეში; აქვე
უნდა იყოს მცირე ბიზნესი, მისთვის მახასიათ
 ებელი მაღალი ყურადღებით
კანონისა და წესრიგისადმი; უნდა მოქმედებდნ ენ სხვა საჯარო ფიგურები;
ქუჩები უნდა იყოს საკმარისად აქტიური და საინტერესო, იმისათვის რომ
მათ ადამიან ები სათანადოდ აკვირდებოდნენ სულ მცირე, პირველი სამიოთხი სართულის ფანჯრებიდან, რომელთაც განსაკუთრებით დიდი მნიშ
ვნელობა აქვს მეთვალყურეობ ისთვის.
პროექტების დაგეგმარებასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ილუ
ზიაა შეხედულება, თითქოსდა ისინი არ ექვემდებარება ქალაქის მიწათ
სარგებლობის ზოგად ეკონომიკურ კანონზომიერებებს. რა თქმა უნდა,
სუბსიდიებისა და იძულებითი გასხვისების უფლების წყალობით, შესაძ
ლებელია კომერციის ა და სხვა გამოყენებებისათვის კარგი ეკონომიკური
გარემოს ფინანსური საჭიროებისათვის თავის არიდება, მაგრამ ერთია
გვერდი აუარო ფინანსურ პრობლემებს, ხოლო მეორ
 ე – თავი აარიდო სა
ბაზისო ეკონომიკურ ფუნქციონ ირებას. პროექტების ტერიტორიები, ბუნებ
რივია, ისევეა დამოკიდებული ინტენსიურ გამოყენებაზე, როგორც ქალა
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ქის გეოგრაფიის ყველა სხვა ფრაგმენტი. ამ ინტენსივობის მისაღებად კი,
აუცილებელია კარგი ეკონომიკური გარემო. რამდენად კარგი შეიძლება
იყოს ეს გარემო, ნაწილობრივ, დამოკიდებულია ყოფილი პროექტის ტე
რიტორიაზ ე გატარებულ ახალ ზომებსა და გამოყენებათა ახალ ნაზავებზე;
იმაზე, თანმიმდევრულია თუ არა პროექტის გაჯანსაღებისა და მისი მოსახ
ლეობ ის თვითდივერსიფიკაციის პროცესი. მაგრამ ეს დამოკიდებულია
ასევე იმაზე, თუ რამდენად აწარმოებს მრავალფეროვნებას და ჯვარედინ
გამოყენებებს გარშემო მდებარე ტერიტორია.
თუკი მთელი არეალ
 ი, თავისი ყოფილი პროექტების ჩათვლ
 ით, გა
მოცოცხლდ
 ება,   განვითარებასა და რეგენერაციას დაიწყებს, მაშინ ყო
ფილი პროექტების ტერიტორიაზ ე, საცხოვრებლისგან განსხვავებული
გამოყენებები, ბოლოს და ბოლოს, კარგ მოგებასაც მოიტ
 ანს. მაგრამ ეს
ტერიტორიები დასაწყისისთვის ისეთ არახელსაყრელ მდგომარეობ აში
იმყოფება, იმდენი რამის თავიდან დაწყებაა აუცილებელი, რომ მათ გადა
სარჩენად საჭირო იქნება სერიოზ ული სახელმწ იფო ხარჯების გაღება, აგ
რეთვე ფული – თვით ადგილების გადაგეგმარებისთვის და დიზაინ ისთვის,
სადაც საკმაო დროის ა და წარმოსახვის დახარჯვა მოგვიწევს, რადგან, ამ
ჯერად, შეუძლებელი იქნება საქმის შესრულება შაბლონური მიდგომით ან
იმ ადამიან ების მიერ, ვისაც არ ესმის თუ რას და რატომ აკეთებს. ფული
საჭირო იქნება ასევე ახალი ქუჩების  ასაშენებლად და სხვა საზოგადოებ
რივი ადგილების მოსაწყობად; და ბოლოს, როგორც ჩანს, საჭირო იქნება
თუნდაც ზოგიერთი ახალი მშენებლობის სუბსიდირება.
მიუხედავად იმისა, დარჩება თუ არა უკვე არსებული შენობები საბი
ნაო სამმართველოთა მფლობელობაში, ახალი ქუჩები და გამოყენებები,
ახალი საცხოვრებელი ბინების ჩათვლ
 ით, ვერ იქნება ამ სააგ
 ენტოების
საკუთრება და პასუხისმგ
 ელობის საგანი,   ვინაიდ
 ან ეს წარმოშობდა ამ
ორგანოთა და კერძო ნაგებობების მფლობელთა შორის პოლიტიკურად
წარმოუდგენელ (და უგუნურ) კონკურენციას. ამ ორგანიზაციებს ასევე ვერ
დავაკისრებთ მათი ძველი „სამთავროების“ უკან,   თავისუფალ ქალაქში
დაბრუნების ამოცანას, რომლისთვისაც არც ერთი თვალსაზრისით მზად
არაა. ეს მიწები საბინაო სამმართველოებს ხელისუფლების ძალის გამო
ყენებით გადაეცათ. მასვე შეუძლია უკან დაიბრუნოს ისინი და ხელახლა
დაგეგმოს, შემდეგ კი სამშენებლო ნაკვეთები გაყიდოს ან გრძელვადიან ი
არენდით გასცეს. რასაკვირველია, ტერიტორიების გარკვეული ნაწილები
უნდა გადავიდეს შესაბამისი საქალაქო სამმართველოების იურისდიქცია
ში, მაგალითად, როგორიცაა პარკების დეპარტამენტი ან გზების დეპარ
ტამენტი.
გარდა მიწის დონეზე ფიზიკური და ეკონომიკური გაუმჯობესებების
უკვე შემოთავაზებული გზებისა,   საჯარო საცხოვრებლების გადარჩენა
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სხვა ცვლილებებსაც მოითხოვს.
დაბალშემოსავლიანთათვის განკუთვნ ილი, ჩვეულებრივი მაღლივი
საცხოვრებლის დერეფნები, თითქოს, რეალ
 ობაში კოშმარული სიზმრ
 ები
დან გადმოვიდა: ვიწროა, ყარს, ბნელია და თუ განათებულია – ჟრუანტე
ლის მომგვრ
 ელი შუქით; თითქოს, ხაფანგებს ჰგავს და კაცმა რომ თქვას,
ასეც არის კიდეც. ასეთივეა ლიფტები, რომლებითაც ამ დერეფნებში ადი
ხარ. სწორედ ამ მახეებს გულისხმობენ ადამიან ები, როდესაც ამბობენ:
„სად უნდა წავიდეთ? ოღონდაც პროექტში არა! მე ხომ ბავშვ ები მყავს –
არასწრულწლოვანი გოგონები“.
ბევრია დაწერილი იმის შესახებ, რომ ბავშვ ები შარდავენ საცხოვრე
ბელი კორპუსების ლიფტებში. ეს, რა თქმა უნდა, უსიამ ოვნო პრობლემაა,
როგორც სუნის, ასევე მექანიზმის კოროზიის გამო. მაგრამ პროექტების
თვითმომსახურებადი ლიფტების უმართებულოდ გამოყენებათა შორის,
ეს ალბათ ყველაზე უწყინარი პრობლემაა. უფრო სერიოზ ული პრობლე
მა ტერორის ის შეგრძ ნ ებაა, რასაც ადამიან ები მათით სარგებლობისას
გრძნობენ და სრულიად არა უმიზეზოდ.
ერთადერთი გამოსავალი, რასაც ვხედავ ლიფტების და დერეფნე
ბის პრობლემების მოსაგვარებლად, არის ლიფტიორ
 ების დანიშვნ ა. სხვა
ვერაფერი – დაცვა პირველ სართულებზე, შვეიც
 არი, „მობინადრეთა გა
ნათლების“ პროგრამები – ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთ
 ხოების ასატან
დონეს, ვერ დაიც
 ავს ასეთ სახლებს და მათ მობინადრეებს შიდა თუ გარე
დან მოსული „მტაცებლებისგან“.
რა თქმა უნდა, ამასაც ფული დასჭირდება, მაგრამ ეს არც ისე ბევ
რია, გადასარჩენ უზარმაზარ ინვესტიციებთან შედარებით  - 40 მილიონ ი
დოლარი თითო პროექტისთვის. სწორედ ამდენი სახელმწ იფო ფული და
იხარჯა ნიუ-იორკის მანჰეტენის ჩრდილო-დასავლეთში, ფრედერიკ დუგ
ლას-ჰ აუსზის ახალი პროექტის მშენებლობაზე, სადაც, სხვა საშინელებებ
თან ერთად,   ისეთი შემზარავი ლიფტის დანაშაული გაჩნდ
 ა, რომ ამაზე
გაზეთებიც კი ალაპარაკდა.
ვენესუელაში, კარაკასში, სადაც დამხობილმა დიქტატორმა ასეთივე
პროექტებისა და მსგავსი პრობლემების სახით, დიდი მემკვიდრეობ ა და
ტოვა, როგორც ჩანს, წარმატებული აღმოჩნდ
 ა ექსპერიმენტი, რომელიც
მიზნად ლიფტებსა და დერეფნებში უსაფრთ
 ხოების ზრდას ისახავდა. დი
ლის 6 საათ
 იდან შუადღის 1-ლ საათ
 ამდე, ლიფტის მუდმივ მორიგეებად
ქირაობ ენ ადგილზე მაცხოვრებელ ქალებს, ვისაც სრულ ან ნახევარ გა
ნაკვეთზე მუშაობ ა შეუძლია. ამერიკელმა ქალაქგეგმარების კონსულტან
ტმა კარლ ფეისმა, რომელმაც კარგა ხანს იმუშავა ვენესუელაში, მითხრა,
რომ ლიფტიორ
 ებმა საჯარო პერსონაჟთა მნიშვნ ელოვანი როლი შეიძ ი
ნეს და შედეგად, შენობები უფრო უსაფრთ
 ხო გახდა, გაუმჯობესდა ზოგადი
კომუნიკაცია და სოციალ
 ური ატმოსფერო.
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ჩვენი საცხოვრებლების მობინადრე ქალებსაც შეუძლიათ იმუშაონ
დღის საათ
 ებში, როდესაც ლიფტებთან მოპყრობის წესების დარღვ ევათა
უმრავლესობა, მოზარდების მხრიდან მცირეწლოვნებისადმი განხორციე
ლებული გამოძალვა და სექსუალ
 ური ხასიათ
 ის გადაკიდებაა, ხოლო ღა
მის ცვლაში, როდესაც მთავარ საფრთ
 ხეს მოზრდ
 ილთა მხრიდან თავდას
ხმა და ძარცვ ა წარმოადგენს, ვფიქრობ, მამაკაცი-ლიფტიორ
 ები იქნება
საჭირო. ვეჭვობ, რომ ღამე ლიფტების გამორთვა  კარგი იდეა იყოს, ჯერ
ერთი იმიტომ, რომ მობინადრეთა დიდ ნაწილს ღამის სამსახური აქვს, და
ამას გარდა, მათზე ისედაც ბევრი საეჭვო შეზღუდვა ვრცელდება, რომლე
ბიც პროექტებში მაცხოვრებლებს, ქალაქის ჩვეულებრივი მოსახლეობ ის
გან გამოარჩევს და მათ უკმაყოფილებას იწვევს.2
იმისათვის, რომ საჯარო საბინაო პროექტები გაჯანსაღდნ ენ, უნდა
ჰქონდეთ უნარი, მობინადრენი არჩევანის საფუძველზე შეინ არჩუნონ, რო
დესაც მათ ეს არჩევანი გაუჩნდ
 ებათ (რაც ნიშნავს იმას, რომ ჯერ კიდევ არ
ჩევანის გაჩენამდე, მათ ადგილთან პოზიტიური მიჯაჭვულობა უნდა ჩამო
უყალიბდეთ). ეს საჭიროებს გადარჩენის ზემოთჩამოთვლ
 ილ – როგორც
შიდა, ასევე გარე პირობათა შექმნ ას. მაგრამ, ამას გარდა, რასაკვირვე
ლია, ადამიან ებს უნდა ჰქონდეთ უფლება იქ საკუთარი ნებით დარჩნ ენ.
ამიტომ, მაქსიმალური შემოსავლების ზღვრები უნდა მოიხსნას. საკმარისი
არაა მხოლოდ შემოსავლების ზღვარის აწევა; საჭიროა შემოსავლის დო
ნესა და საცხოვრებელზე უფლებას შორის ყველანარი ბმის გაწყვეტა. სა
ნამ ასეთი კავშირი არსებობს, არა მხოლოდ ყველაზე წარმატებულნი და
იღბლ
 იან ები წავლენ, არამედ, დარჩენილები თავიანთ ბინებში დროებით
მაცხოვრებლებად ან „დამარცხებულებად“ იგრძ ნ ობენ თავს.
შემოსავლის ზრდასთან ერთად ბინის ქირაც უნდა იზრდ
 ებოდეს
ეკონომიკურად სავსებით რენტაბელურ დონემდე, როგორც ჩემ მიერ უკვე
შემოთავაზებულ, გარანტირებულ საქირავნო გადასახადის სისტემაში. კა
პიტალური დანახარჯების ამოღება თანხვედრაში რომ იყოს ქირის ოდე
ნობასთან, რენტაბელურობა წინასწარ გათვლ
 ილ ამორტიზების ხარჯებს
2   დღესდღეობ ით, დაბალშემოსავლიანთათვის განკუთვნ ილ პროექტებში, შედარებით
ნაკლები რაოდ
 ენობის ადამიან ი სახლდ
 ება თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე. უმე
ტესწილად, ასეთები არიან ისინი, ვინც თავიანთი ძველი სამეზობლოებიდან გამოდევნეს
(განსაკუთრებით, თუ ფერადკანიან ებს და შესაბამისად, საბინაო დისკრიმინაციის სუბიექ
ტებს წარმოადგენენ), რათა გზა დაეთმოთ „ურბანული განახლებისთვის“ ან გზატკეცილე
ბისთვის და სხვა არჩევანი არ ჰქონდათ. ფილადელფიის, ჩიკაგოსა და ნიუ-იორკის მონა
ცემებით, იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხოლოდ 20% იწყებს ცხოვრებას საჯარო
საცხოვრებელში. დანარჩენთაგან ბევრია ისეთი, ვისაც ეკუთვნ ის, მაგრამ მაინც უარს ამბობს
შესახლებაზე, რადგან მდგომარეობ იდან თავის დასაღწევად სხვა გზაც გააჩნია. იმ იღბლ
 ი
ანთა აღმაშფოთებელი სიჯიუტის აღსაწერად, ვისაც ჯერ კიდევ რაღაც არჩევანის საშუალ
 ება
აქვთ, ნიუ-იორკის საბინაო სამმართველოს ჩინოვნიკმა თექვს მეტი გადაადგილებული ოჯა
ხი ახსენა, რომლებსაც ეკუთვნ ოდათ საცხოვრებელი და მათთვის სამსაძინებლიან ი ბინებიც
მზად იყო. „მათ ხელში ეჭირათ გამოსახლების ორდერები, მაგრამ ყველამ უარი თქვა საჯა
რო საცხოვრებელზე“ (ავტ. შენ.).
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და სესხის მომსახურების გადასახდს აც უნდა მოიც
 ავდეს.
ჩემ მიერ შემოთავაზებულ ზომათაგან მხოლოდ ერთი, ან თუნდაც
ორი, თავისთავად არ გამოიწვევს დადებით შედეგს, აუცილებელია სამივე
პირობა: ტერიტორიების გარდაქმნ ა და მათი ჩართვა ქალაქის მთლიან ო
ბაში; უსაფრთ
 ხოება ნაგებობებში; მაქსიმალური შემოსავლების ზღვრების
გაუქმება. რა თქმა უნდა, ყველაზე სწრაფი დადებითი შედეგების მოლო
დინი იმ პროექტებში უნდა გვქონდეს, სადაც მუდმივი ჯურღმ ულებისთვის
მახასიათ
 ებელი დემორალიზაცია და რეგრესი შორს არაა წასული.
საშუალ
 ო შემოსავლიანთა საცხოვრებელი პროექტები არ საჭირო
ებს ისეთ გადაუდებელ დახმარებას, როგორც დაბალშემოსავლიანთათ
ვის განკუთვნ ილი პროექტები, მაგრამ, ზოგიერთი თვალსაზრისით, ამო
ცანები, რომელთა წინაშეც ისინი გვაყენებს, უფრო რთულია.
დაბალშემოსავლიანთა საცხოვრებლების მობინადრეთაგან განს
ხვავებით, საშუალ
 ოშემოსავლიან ებს, როგორც ჩანს, მოსწონთ სხვა მო
ქალაქეებისგან სპეციალ
 ურ კუნძულებზე განცალკევება. ჩემი, შესაძლოა,
მცდარი  შთაბეჭდილებით, საშუალ
 ოშემოსავლიანთა პროექტებში, დრო
თა განმავლობაში, ყალიბდება იმ მობინადრეთა მნიშვნ ელოვანი (ან, სულ
მცირე, საგულისხმო) ნაწილი, რომლებსაც საკუთარი კლასის გარეთ კონ
ტაქტების ეშინია. რთული სათქმელია, კლასობრივი ნიშნით დაყოფილ და
რეგლამენტირებულ პროექტებში მცხოვრებ ადამიან ებს  იმთავითვე ახასი
ათებს მსგავსი განწყობები,  თუ ისინი თავად „გავლენის ზონაში“ ცხოვრე
ბისას კულტივირდება და ვითარდება. ასეთ ადგილებში მცხოვრებ ნაცნო
ბებს უთქვამთ, რომ მეზობლებში პროექტის მიღმა ქალაქისადმი მტრული
განწყობების ზრდა შეუნიშნავთ, მათსავე ლიფტებში ან სხვა ტერიტორიაზ ე
მომხდარი შემაშფოთებელი ინციდენტების შემდეგ. ამ ინციდენტებს ისინი
მუდამ უცხოებს აბრალებენ, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა ამის საფუძ
ველი. რეალ
 ურ საფრთ
 ხეთა შედეგად, „გავლენის ზონის“ ფსიქოლოგიის
ზრდა და გამყარება ან ცალკეულ ადგილებზე, ნებისმიერი მიზეზით გამოწ
ვეული ქსენოფობიით შეპყრობილ ადამიანთა მნიშვნ ელოვანი რაოდ
 ენო
ბის თავმოყრა, დიდი ქალაქების სერიოზ ული პრობლემაა.
პროექტების საზღვრ
 ებს შიგნით მცხოვრები და საზღვრ
 ებს მიღმა
არსებული ქალაქისადმი ღრმა გაუცხოებითა და შიშით შეპყრობილი ადა
მიან ებისგან, არაა მოსალოდნელი პროექტის ქალაქის საერთო სხეულში
ჩართვისკენ მიმართული, საზღვრ
 ების მიმდებარე ვაკუუმთა აღმოფხვრ
 ი
სა და თვით ხელახალი დაგეგმვ ის აქტიური მხარდაჭერა.
ალბათ, რაიო
 ნ ებმა, რომელთა პროექტებშიც ქსენოფობია სუფევს,
ამ დაბრკოლების მიუხედავად, უბრალოდ მთლიან ობაში უნდა გააგრძ ე
ლოს განვითარებისკენ სვლა. თუკი ასეთი პროექტების მიმდებარე ქუჩებ
ზე მოხერხდება უსაფრთ
 ხოების, მრავალფეროვნების, სისხლს ავსეობ ისა
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და მოსახლეობ ის სტაბილურობის სერიოზ ული ზრდა, და თუკი, ამავდრ
 ო
ულად, პროექტების შიგნით სიცარიელით გამოწვეული საფრთ
 ხეები ამ
ადგილების მფლობელ მობინადრეთა, სადაზღვევო კომპანიების, პრო
ფესიული კავშირების, კოოპ ერატივებისა და კერძო ბიზნესისათვის მისა
ღები გზით შემცირდება, გამორიცხული არაა, რომ დროთა განმავლობა
ში ამ პროექტების ცოცხალ, ქალაქურ გარემოში ინტეგრაცია მოხერხდეს.
თუმცაღა, რასაკვირველია, ამის იმედი მით უფრო მცირდება, რაც უფრო
მეტად გარდაიქმნ ება პროექტების მოსაზღვრ
 ე ტერიტორიები – თავადაც
სტერეოტ
 იპულ და საშიშ პროექტებად.
არასაცხოვრებელი პროექტები, მაგალითად, კულტურისა და საზო
გადოებრივი ცენტრები, შესაძლოა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ქალაქის სხე
ულში ჩაეწეროს ტერიტორიის გადაგეგმარების ტაქტიკის გამოყენებით.
ყველაზე იმედისმომცემი შემთხვევებია ქალაქის ცენტრთ
 ა კიდეებზე მდე
ბარე ასეთი ადგილები. აქ, გარდა საკუთარივე არსებობით განპირობებუ
ლი ბუფერებისა და სასაზღვრ
 ო ვაკუუმებისა, ცოტა რამ თუ უშლის ხელს
პოტენციური მაღალი ინტენსივობის გამოყენებათა დამატებით გაჩენას.
პიტსბურგის ახალი საზოგადოებრივი ცენტრის, სულ მცირე, ერთი მხარე,
შესაძლოა ხელახლა შეუერთდეს ქალაქის ცენტრს, რომლისგანაც დღეს
ბუფერითაა გამოყოფილი. სან-ფ
 რანცისკოს საზოგადოებრივი ცენტრის
ზოგიერთი ადგილი, შესაძლოა ჩაეწეროს ქალაქში ახალი ქუჩებისა და
გამოყენებების დამატებით.
საზოგადოებრივ ცენტრებში, განსაკუთრებით, თუკი იქ ისეთი ნაგე
ბობებია, რომლებიც ადამიანთა დიდ კონცენტრაციას ქმნის დროის შე
დარებით მცირე მონაკვეთში, მაგალითად, როგორიცაა საკონცერტო და
მაყურებელთათვის განკუთვნ ილი დიდი დარბაზები, მთავარი ამოცანაა
ისეთი პირველადი გამოყენებების მოძებნა, დროის სხვა მონაკვეთებში ამ
ადგილებს ადამიან ებით რომ მოამ არაგებს. გარდა ამისა, საჭირო იქნება
მოიძ ებნოს ადგილი მეორ
 ადი მრავალფეროვნებისთვის, რომელსაც ინ
ტენსიური პირველადი გამოყენებების ეს ნაზავი დაეხმარება; რასაკვირ
ველია, არსებობს მეორ
 ადი მრავალფეროვნების სასურველი დონისთვის
საჭირო ძველი ნაგებობების დეფიციტი. მოკლედ რომ ვთქვათ, პრობლე
მა ისაა, რომ საზოგადოებრივი და კულტურის ცენტრების მრავალ კომ
პონენტს მნიშვნ ელობა აქვს მხოლოდ, როგორც ქალაქის ცენტრისთვის
დამახასიათ
 ებელ ინტენსიურ გამოყენებებს. მცდელობა, რომ განცალკე
ვებულ კუნძულებზე გარიყვის შემდეგ მათ ეს ფუნქცია შეასრულონ, იმას
ჰგავს, რომ მთას ვაიძ ულოთ, მუჰამედისკენ დაიძრას.
უმრავლეს შემთხვევაში, რეინტეგრაციის ადმი უფრო პრაქტიკულ
მიდგომად  მესახება ასეთი ცენტრების თანდათანობითი დემონტაჟი. ეს შე
საძლოა განხორცილდეს კეთილსაიმ ედო გარემოებათა გაჩენისას. მთა
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ვარია, ხელიდან არ გავუშვათ ამის შანსები. ასეთი შესაძლებლობა გაჩნ
და, მაგალითად, ფილადელფიაშ ი, როდესაც ქალაქის საქმიან ცენტრშ ი,
ბროუდ-ს თრითის სადგურისა და პენსილვანიის რკინიგზის ხაზის ლიკვი
დაცია მოხდა და მის ადგილას პენ-ც
 ენტრის საოფ
 ისე-სატრანსპორტო-
სასტუმრო კომპლ
 ექსის აშენება გადაწყდა. ფილადელფიის „თავისუფალი
ბიბლიოთ
 ეკა“ მოუხერხებლად იყო ჩახერგილი კულტურის ცენტრის ბულ
ვარში და თითქმის არ ჰყავდა მკითხველი. მას მასშტ
 აბური რეაბ ილიტაცია
ესაჭიროებოდა. ბიბლიოთ
 ეკის ხელმძ ღვანელობა თავგამოდებით არწმუ
ნებდა ქალაქის ხელისუფლებას, რომ ძველი შენობის გადაკეთების ნაცვ
ლად, უკეთესი იქნებოდა მისი კულტურის ცენტრიდან ქალაქში გადატანა  
და პენ-ც
 ენტრის ნაწილად ქცევა. თუმცა ქალაქის ჩინოვნიკებიდან ვერა
ვინ დაინ ახა, რომ მნიშვნ ელოვანი კულტურული ობიექტის ქალაქის ცენტ
რში გადატანა, სასარგებლო იქნებოდა თავად ქალაქისთვის და აგრეთვე
კულტურული ობიექტის სრულფასოვანი ცხოვრებისთვისაც.
თუკი კულტურისა და საზოგადოებრივ კუნძულებზე თავმოყრილი
კომპონენტები თანმიმდევრულად დატოვებს ამ კუნძულებს, გამოთავი
სუფლებული ადგილი შეიძლება დაიკ ავოს  გამოყენების სავსებით განსხ
ვავებულმა ფორმებმა –უმჯობესია არა უბრალოდ სხვებმა, არამედ იმგვა
რად განსხვავებულებმა, რომ შეავსოს უკვე არსებული ფორმები.
ფილადელფიამ, თუმცა ვერ გამოასწორა ბიბლიოთ
 ეკასთან დაკავ
შირებით დაშვებული ძველი შეცდომა, ის მაინც მოახ ერხა, რომ ახალი
შეცდომა აღარ დაუშვა. ამ დროისთვის, კულტურის ცენტრის გამოცოცხ
ლების იმედგაცრუებამ ქალაქს საკმარისი გამოცდილება შესძინა. რამდე
ნიმე წლის წინათ, როდესაც ქალაქის ცენტრშ ი მდებარე მუსიკალურ აკა
დემიას რეაბ ილიტაცია დასჭირდა, თითქმის არავინ აღიქვა სერიოზ ულად
მისი კულტურის რეზერვაციაშ ი გადატანის იდეა. იგი იქ დარჩა, სადაც უნდა
ყოფილიყო – ქალაქის ცენტრშ ი. ბალტიმორმა, კულტურის ცენტრის აბსტ
რაქტული და იზოლირებული სხვადასხვა პროექტის მრავალწლიან ი გან
ხილვის შემდეგ, გადაწყვიტა იგი მაინც ქალაქის ცენტრშ ი აეშენებინა, სა
დაც საზოგადოებრივი და კულტურული ობიექტები მნიშვნ ელოვან როლს
ითამაშებს როგორც პირველადი გამოყენების აუცილებელ ობიექტთა,
ასევე – ორიენტირების სახით.
და რაღა თქმა უნდა, ნებისმიერი იზოლირებული პროექტის გადა
სარჩენად, საუკეთესო გზაა კარგად დაფიქრდ
 ე მის აშენებამდე!
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21
რაიონების მართვა და დაგეგმარება
საზოგადოებრივი განხილვები დიდ ქალაქებში, ძალზე ხშირად,
უაღრესად საინტერესო ღონისძიებებს წარმოადგენს – ერთდრ
 ოულად
იმედ გამაცრუებელს და გამამხნევებელსაც. მათგან ისინი, რომლებზეც მე
ვყოფილვარ, წესისამებრ, ყოველ მეორ
 ე ხუთშაბათს, ნიუ-იორკის ქალა
ქის საბჭოს შენობაში იმართება, და ქალაქის მთავარი მმართველობითი
ორგანოს – საბიუჯეტო კომისიის1 წინ მდგარ საკითხთა გადაჭრას ეძღვნ ე
ბა. დღის წესრიგის საკითხები განისაზღვრ
 ება ქალაქის საბჭოს წევრთ
 ა,
თუ გარეშე ადამიან ების ინიციატ
 ივით.
აზრის გამოთქმის მოსურნე მოქალაქენი მიმართავენ მერს, ხუთი
ოლქის პრეზიდენტს, საკონტროლო-ფინანსური სამმართველოს ხელმ
ძღვანელსა და ქალაქის საბჭოს პრეზიდენტს, რომლებიც დიდი, ლამაზი
დარბაზის ბოლოში, შემაღლებულ, ნახევარწრიულად განლაგებულ სკა
მებზე სხედან. პუბლიკისათვის მაღალზურგიან ი თეთრი სკამების რიგებია
განკუთვნ ილი. აქვე სხდებიან სხვადასხვა რანგის არჩეული თუ დანიშნული
თანამდებობის პირები, რომლებიც სადავო საკითხებთან დაკავშირებით,
ამა თუ იმ პოზიციას გამოხატავენ ხოლმე. ზოგჯერ განხილვა სწრაფი და
მშვიდია. მაგრამ ზოგჯერ, ბობოქარ ხასიათს იღებს, და თითქმის მთელი
დღე, ხანდახან კი – გვიან ღამემდე გრძელდება. ქალაქური ცხოვრების
მთელი სეგმენტები, ამა თუ იმ ოლქის, რაიო
 ნ ის პრობლემები, ერთი მე
ორის მიყოლებით ადამიან ებს გაცხოველებულ კამათში ითრევს. და რამ
დენ ღირსშესანიშნავ პიროვნებას იხილავთ აქ! კომისიის წევრები ისმენენ,
დავობენ, ზოგჯერ კი გადაწყვეტილებები ერთი ხელის მოსმით, ადგილზე
გამოაქვთ, ისე როგორც შუა საუკუნეებში.
მე, საბიუჯეტო კომისიის სხდომების აქტიურ და ღრმად ჩართულ
მონაწილედ ჩამოვყალიბდი, და არ შემიძლია ემოციური სიმშვ იდე შევი
ნარჩუნო, როდესაც რომელიმე სხვა რაიო
 ნ ის ან ოლქის პრობლემა გა
ნიხილება. ერთი მხრივ, ეს ყველაფერი ძალიან გამაღიზიან ებელია,რად
გან ქალაქის მმართველობის ან სხვა ორგანოთა საუკეთესო ზრახვებით
მოქმედ ჩინოვნიკებს, პიროვნული ძაფები რომ აკავშირებდეთ ქუჩებსა
თუ რაიონ ებთან, რომელთა ცხოვრებაზეც მათი გადაწყვეტილებები უშუ
ალო გავლენას ახდენს, ამ პრობლემათა უმრავლესობა არც უნდა წარ
მოიშ ობოდეს! მათ რომ თუნდაც რაღაც დონეზე ესმოდეთ, რას და რატომ
1  (Board of Estimate) აშშ- ის ბევრ ქალაქში არსებული მმართველობითი ორგანო, რომლის
შემადგენლობაში, ჩვეულებრივ, შედიან აღმასრულებელი და საკანონმდ
 ებლო ხელისუფ
ლების არჩეული წარმომადგენლები. ამ ორგანოს ძალაუფლება, ძირითადად, კონცენტრი
რებულია საგადასახადო და მიწათსარგებლობის (ზონირების) სფეროებში (რედ. შენ.).
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აფასებენ ამ რაიო
 ნ ების მობინადრენი საკუთარ ცხოვრებაში!.. მრავალი
კონფლიქტი საერთოდ არ წამოიჭრებოდა, ქალაქთმშ ენებლებსა და სხვა,
ეგრეთწოდებულ ექსპერტებს რაიმ ე წარმოდგენა მაინც რომ ჰქონდეთ ქა
ლაქების ფუნქციონ ირების კანონზომიერებათა შესახებ, და პატივს სცემდ
ნენ მათ! ზოგიერთ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს ფავორიტიზმის სხვადასხვა
ფორმები – გარიგებები ან თვითნებური ადმინისტრაციული გადაწყვეტი
ლებები. ამომრჩეველი აღშფ
 ოთებულია, მაგრამ არავინ იცის, ვის ეკის
რება პასუხისმგ
 ებლობა, ან ვის უნდა მიმართოს დახმარებისთვის. გარდა
ამისა, ასობით ადამიან ი, რომლებმაც დღიური სამუშაო შესწირა აქ მოსვ
ლას, სხვას დაუტოვა, ან აქ მოიყვანა ბავშვ ები და საათ
 ობით ითმენს მათ
მოუსვენარ ცქმუტვას საკუთარ მუხლებზე, მოტყუებული რჩება – ყველაფე
რი მანამდე წყდება, სანამ ისინი აზრის გამოთქმას მოახ ერხებდნ ენ.2
კიდევ უფრო შემაწუხებელია ის განცდ
 ა, რომელიც მოგვიან ებით
გეუფლება: მრავალი პრობლემა არავის კონტროლს არ ექვემდებარე
ბა. ისინი ძალზე რთული და განშტ
 ოებულია. უამრავი განსხვავებული გა
უგებრობა, მოთხოვნილება და მომსახურებაა ერთ მოცემულ ადგილთან
დაკავშირებული – ძალიან ბევრი საიმ ისოდ, რომ მათში გარკვევა მო
ახერხოთ. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ მათი რამენაირ
 ად გადაჭრა
შეძლოთ – ცალკეული, უწესრიგოდ მიმოფანტული მუნიციპალური მთავ
რობების ადმინისტრაციული იმპერიების მეშვეობ ით, რომლებიც, ერთმა
ნეთისაგან მოშორებულნი, ცალმხ რივ გადაწყვეტილებებს იღებენ. კვლავ
ჩნდება „უსინათლოთა ასოციაცია“, რომლებიც ხელის ცეცებით ცდილო
ბენ სპილოს შეცნობას. უმწეობ ა და მისგან გამომდინარე უნაყოფობა ასეთ
შეკრებებზე ლამის ფიზიკურად შეიგრძ ნ ობა.
მაგრამ, მეორ
 ე მხრივ, ეს განხილვები ენერგიის, სერიოზ ულობისა
და ჯანსაღი აზრის სიჭარბით, რომელსაც უამრავი მოქალაქე ამჟღ
 ავნებს,
იმედს გვინერგავს. სრულიად არაფრით გამორჩეული, მათ შორის ღარი
ბი, დისკრიმინირებული, განათლების არმქ ონე ადამიან ები, მოულოდ
ნელად სიდიად
 ის მარცვ ლ
 ის მატარებლებად წარმოგვიდგებიან. ჩემს
სიტყვებში ოდნავი ირონიაც არაა. ისინი ბრძნულად, და ხშირად მჭევრ
მეტყველურადაც კი, ყვებიან იმის შესახებ, რაც უშუალ
 ოდ ცხოვრებისაგან
უსწავლიათ. გაცხოველებით საუბრობენ საკუთარი საზრუნავის შესახებ,
მაგრამ არა მხოლოდ ვიწრო თვალსაწიერიდან. რა თქმა უნდა, ზოგჯერ
სიცრუესაც მოისმენთ, სისულელესაც და თავხედობით ან სიძუნწით განპი
2   ასე მაგალითად, New York Times-ში, საქალაქო საბჭოს წევრისა და მანჰეტენის ოლქის ყო
ფილი პრეზიდენტის, სტენლი მ. ისააკ ის მიერ წესდების გადახედვის შესახებ გამოქვეყნებულ
წერილში, ნათქვამია: „ჩაატარებენ კი ისინი საჯარო განხილვას? დიახ, რა თქმა უნდა. ეს გან
ხილვები მათი მსგავსი იქნება, რომელსაც რეგულარულად ატარებს საბიუჯეტო კომისია. თა
ვიდან ისინი მოაწყობენ დახურულ სხდომას (საბიუჯეტო კომისია დახურულ სხდომებს ოთხ
შაბათობით, განხილვის წინა დღეს ატარებს) და მასზე ყველაფერს გადაწყვეტენ. შემდგ
 ომ
საზოგადოებას მოიწვევენ, აზრის გამოთქმის საშუალ
 ებას მისცემენ, მათ მიმართ ხაზგასმით
ზრდილობიანნი და აბსოლუტურად შეუსმენელნი იქნებიან“ (ავტ. შენ.).
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რობებულ ეგოისტურ გამოსვლ
 ებსაც, თუმცა ასეთ გამონათქვამებზე რეაქ
ციების ნახვაც სასიამ ოვნოა. ჩვენ, მსმენელები ადვილად არ ვტყუვდებით,
ჩვენი შეძახილები აჩვენებს, რომ მსგავს გამოხდომებს ვამჩნ ევთ, და სათა
ნადო შეფასებასაც ვაძლევთ. ქალაქელებს ცხოვრების, პასუხისმგ
 ებლო
ბისა და ზრუნვის დიდი გამოცდილება აქვთ. არის ცინიზმიც, მაგრამ ამავე
დროს არის რწმენაც, რაც, რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარია.
შემაღლებულ ადგილას რვა მმართველი ზის(გ
 ავრც
 ელებული წესის
მიუხედავად, მათ ხალხის მსახურებს (civil servants) ვერ ვუწოდებთ, რად
გან მსახურებს მეტის ცოდნა მოეთხოვებათ ბატონთა საქმეებისა და საზ
რუნავის შესახებ). ისინი, ვიღაც პატარა კაცუნები როდი არიან.   ჩვენგან,
დარბაზში მყოფთაგან უმრავლესობა, ჩემი აზრით, საკმაო პატივს მიაგ
 ებს
მათ იმ თუნდაც მცირე და იშვიათ
 ი შემთხვევების გამო, როდესაც ისინი
გვიცავენ „ექსპერტების“ (ხელისცეცებით სპილოს შემსწავლელთა) მიერ
საქმის ზედმეტად გამარტივებისაგან. ჩვენ მმართველებს, რამდენადაც
შეგვიძლია, გულდასმით ვაკვირდებით. მათი ენერგია, ჭკუა, მოთმინება
და ადამიან ური თანაგრძ ნ ობა, მთლიან ობაში, დამსახურებული ნდობით
სარგებლობს. ვერ ვიტყოდი, რომ მეტის მოლოდინი უნდა გვქონოდა, თუ
კი უფრო ღირსეულთ ვიპოვიდით.
უბედურება ისაა, რომ ისინი ცდილობენ თავი გაართვან უზარმაზარი
ქალაქის ფაქიზ დეტალებს იმ დროს, როცა მათ მხარდასაჭერად, რჩევე
ბის მისაცემად, ინფორმაციით უზრუნველსაყოფად, მიმართულების მი
საცემად ან ზეწოლის განსახორციელებლად შექმნ ილი საორგანიზაციო
სტრუქტურა – ანაქრონულია. ამაში არავითარი ბოროტი განზრ
 ახვა არაა
– თვით პასუხისმგ
 ებლობის სხვებზე გადაბარების ზრახვაც კი. რასთანაც
საქმე გვაქვს, ესაა ჩვენი საზოგადოების ძალზე აშკარა უუნარობა, ფეხი
აუწყოს ისტორიულ ცვლილებებს, რომელიც ახალ, მაღალ მოთხოვნებს
გვიყენებს.
ისტორიული ცვლილებები, რომელთაც მე ვგულისხმობ, არის
არა მხოლოდ დიდი ქალაქების ზომების გამალებული ზრდა, არამედ –
საცხოვრებელი პირობების, სოციალ
 ური უზრუნველყოფის, ჯანდაცვის,
განათლებისა და ნორმატიული დაგეგმარების3 საკითხებში, მსხვილი მუ
ნიციპალიტეტების პასუხისმგ
 ებლობის კიდევ უფრო სწრაფი ზრდა. ნიუ-ი
ორკი მარტო არაა ამ უუნარობაში – ადმინისტრაციული და გეგმარებითი
სტრუქტურების ადეკვატური ფუნქციონ ალური გარდაქმნ ის გზით, რეაგ
 ი
რება მოახდინოს საფუძლიან ცვლილებებზე. ყველა დიდი ამერიკული ქა
ლაქი იგივე ჩიხში აღმოჩნდ
 ა.  
როცა ადამიან ური საქმეები რეალ
 ობაში სირთულის ახალ დონეს
აღწევს, მხოლოდ ერთადერთი რამის გაკეთება შეიძლება – უნდა შევიმუ
3   (Regulative Planning) ურბანული განვითარებისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა (რედ.
შენ.).
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შავოთ მექანიზმები, რომლებიც საშუალ
 ებას მოგვც
 ემს ახალ დონეზე გა
ვართვათ თავი სიტუაც
 იებს. ალტერნატივა ისაა, რასაც ლევის მამფორდმ ა
მოხდენილად უწოდა „განმშენებლობა“ (Unbuilding) – როცა საზოგადოე
ბას, გარდაუვლად, არ შესწევს უნარი თავი გაართვას სირთულეს, რომელ
საც ეფუძნება და რომელზეც დამოკიდებულია.
უმოწყალო, ზეგამარტივებული, ფსევდოქალაქური ქალაქგეგმა
რება და ფსევდოქალაქური დიზაინ ი, რომელთანაც დღეს გვაქვს საქმე
–   ქალაქების „განმშენებლობის“ მაგალითებია. მიუხედავად იმისა, რომ
ამ ყველაფრის ფორმირებას, „განმშენებლობის“ ფაქტიური სანქციონ ირე
ბით და განდიდებით, ხელი შეუწყო რეაქციულმა თეორ
 იებმა, დღეის ათ
ვის ასეთი ქალაქგეგმარების პრაქტიკა და გავლენა მხოლოდ თეორ
 იებს
არ ეფუძნება. თანდათანობით და შეუმჩნ ევლად, დიდი ქალაქების ზრდასა
და გართულებასთან შედარებით, ქალაქის ადმინისტრაციული სტრუქტუ
რის ჩამორჩენასთან ერთად, ქალაქის „განმშენებლობა“, მთელი თავისი
დამანგრეველი ძალით, პრაქტიკულად,   გარდაუვალი გახდა ქალაქის  
დამგეგმარებლებისა თუ ადმინისტრატორებისთვის. ქალაქის ფიზიკურ
საჭიროებებთან (რომ აღარაფერი ვთქვათ, სოციალ
 ურ და ეკონომიკურ
საჭიროებებზე) დაკავშირებულ ნებისმიერ შეკითხვაზე ადმინისტრაციული
სისტემა პასუხობს, რომელსაც მრავალი ცოცხალი, უნიკალური, რთული
და ურთიერთდაკავშირებული დეტალის გაგების, დაფასებისა და მართ
ვის უნარი დაკარგული აქვს. შესაბამისად, პასუხებიც ტიპური, დაუდევარი,
მფლანგველობითი და ზეგამარტივებულია.
შევეცადოთ ჩამოვთვალოთ მიზნები, რომელთაც ქალაქგეგმარება
უნდა ესწრაფოდეს, თუკი ქალაქის ცხოველმყ ოფელობის მიღწევა სურს.
ქალაქის ცხოველმყ ოფელობისთვის, მის თითოეულ რაიო
 ნში,  
ადამიან ებისა და ფუნქციების მრავალფეროვნების მაქსიმალური მოცუ
ლობისა და სპექტრის სტიმულირება და კატალიზაციაა აუცილებელი. ეს
ქალაქის ეკონომიკური ძლიერების, ცხოველმყ ოფელობისა და მიმზიდვე
ლობის  წინაპირობაა. ამისათვის დამგეგმარებლებმა უნდა განსაზღვრ
 ონ,
მრავალფეროვნების შესაქმნ ელად, რისი დეფიციტია კონკრეტულ ადგი
ლებში, და შემდეგ მთელი მონდომებით ეცადონ მის შევსებას.
ქალაქის ცხოველმყ ოფელობისთვის აუცილებელია შეიქმნ ას და შე
ნარჩუნდეს ადგილობრივი ქუჩების უწყვეტი ქსელები. იმედია, მათი მომხ
მარებლები და არაფორმალური „მფლობელები“ უზრუნველყოფენ საჯა
რო ადგილებში უსაფრთ
 ხოებას, აქ მოთამაშე ბავშვ ების ძალდაუტანებელ
ზედამხედველობას, უცხოებთან საქმის დალაგებას ისე, რომ ისინი სარ
გებლის წყარო იყვნ ენ, და არა საფრთ
 ხისა.
ქალაქის ცხოველმყ ოფელობისთვის აუცილებელია ვებრძ ოლოთ
სასაზღვრ
 ო ვაკუუმებს და ხელი შევუწყოთ მოქალაქეთა იდენტიფიცირე
ბას ისეთ რაიო
 ნ ებთან, რომლებიც საკმაოდ დიდია, მრავალფეროვანია
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და შინაგანი თუ   გარე კავშირებით მდიდარია საიმ ისოდ, რომ   დიდ ქა
ლაქებში გარდაუვალი და რთული პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრა
შეძლოს.
ქალაქის ცხოველმყ ოფელობისთვის აუცილებელია ვისწრაფოთ
ჯურღმ ულების გაჯანსაღებისკენ, შევქმნ ათ იმის წინაპირობები, რომ მა
თი, რაც შეიძლება მეტი მცხოვრები, ვინც არ უნდა იყვნ ენ ისინი, ადგილზე
დარჩნ ენ, როცა არჩევანის საშუალ
 ება მიეცემათ, და, ბუნებრივია, ხელი
შევუწყოთ ასეთ ადგილებში მრავალფეროვნების განუხრელ ზრდას, ვე
ცადოთ უზრუნველყოფილი იყოს ადგილობრივი თემის განგრძ ობითობა,
რომელიც როგორც ძველი, ასევე მასში ასიმილირებული ახალმოსახლე
ებისგან შედგება.
ქალაქის ცხოველმყ ოფელობისთვის აუცილებელია მრავალფეროვ
ნების თვითგანადგურებისა და ფულის გამოყენების სხვა კატაკლიზმურ
გზათა გადაყვანა კონსტრუქციულ კალაპოტში, დამანგრეველი შესაძლებ
ლობების აღმოფხვრ
 ა, და მეორ
 ე მხრივ, მეტი საქალაქო ტერიტორიის
სტიმულირება იმისათვის, რომ სხვა ადამიან ების გეგმების განხორციელე
ბისათვის, ხელსაყრელი ეკონომიკური პირობები შეიქმნ ას.
ქალაქის ცხოველმყ ოფელობისთვის აუცილებელია დიდი ქალაქის
ვიზუალ
 ური წესრიგის ცხადად ფორმირება, და ეს უნდა განხორციელდეს
მისი ფუნქციური წესრიგის გამოკვეთითა და განვითარებით, და არა მისი
ნგრევითა და უარყოფით.
მთლიან ობაში ეს ამოცანა, უდავოდ, არც ისე რთულად განხორცი
ელებადია, როგორც ერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს, ვინაიდ
 ან
ყველა ცალკეული მიზანი ურთიერთდაკავშირებულია. შეუძლებელია ერ
თი მათგანის ეფექტური რეალ
 იზება, სხვათა იმავდრ
 ოული (რაღაც თვალ
საზრისით, ავტომატურიც კი) განხორციელების გარეშე. მეორ
 ე მხრივ,
მიზნები არ შეიძლება მიღწეულ იქნას, თუკი ისინი, ვინც დიაგნოსტიკაზე,
ტაქტიკასა და რეალ
 იზაციის პრაქტიკულ რეკომენდაციებზე აგებენ პასუხს,
თავად ვერ ერკვევიან კარგად იმაში, რასაც აკეთებენ. თავიანთი საქმე
მათ განზოგადებულად კი არ უნდა ესმოდეთ, არამედ ქალაქის იმ კონკრე
ტული რაიო
 ნ ის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელთანაც საქმე აქვთ.
მრავალი რამ, რაც მათ უეჭველად უნდა იცოდნენ, შესაძლოა ადგილობ
რივი მოსახლეობ ისგან შეიტყონ, ვინაიდ
 ან მათ გარდა ინფორმაციის საკ
მაო რაოდ
 ენობას სხვა არავინ ფლობს.
ასეთი გეგმარებისთვის საკმარისი არაა, რომ რაიო
 ნ ებში მომუშავე
ადმინისტრატორებს კონკრეტული სერვისებისა და ტექნიკების შესახებ
ცოდნა გააჩნდ
 ეთ. აუცილებელია, რომ მათ საფუძვლ
 იან ად ესმოდეთ კონ
კრეტულ ადგილთა თავისებურებანი.
საჭიროა ყურადღებით დაკვირვება იმისთვის, რომ დიდი ქალაქი,
როგორც მთლიან ობა ან როგორც რაიო
 ნ ების ერთობლიობ ა ძალიან მცი
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რე დეტალებში გავიგოთ, რათა კონსტრუქციული მოქმედებების ორგანი
ზება და უგუნური, არასაჭირო, დესტრუქციული ქცევისაგან თავის არიდება
შევძლ
 ოთ.
დღესდღეობ ით, ქალაქების საკითხების ექსპერტთა შორის ფარ
თოდაა გავრც
 ელებული მოსაზრება, რომ ქალაქის პრობლემები, რომ
ლებიც უკვე გავიდა ქალაქმგ
 ეგმარებელთა და სხვა ადმინისტრატორთა
გაგებისა და კონტროლის არეალ
 იდან, უფრო ადვილად გადასაჭრელი
გახდება, თუკი სამოქმედო ტერიტორიები და მათთან ერთად გადასაჭრე
ლი პრობლემები გაიზრდ
 ება და მაშასადამე, შესაძლებელი იქნება უფრო
„მასშტაბური“ გადაწყვეტა. ეს ინტელექტუალ
 ური უმწეობ ისგან თავის დაღ
წევის მცდელობაა. რაიო
 ნ ი, როგორც ვიღაცამ მწარე ირონიით თქვა, –
ესაა მიწის ის მონაკვეთი, რომელიც დიდად აღემატება იმ ტერიტორიის
ზომას, რომლის პრობლემებსაც გადაწყვეტა ვერ მოვუძებნეთ.
დღევანდელი დიდი ქალაქის ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ
მცირე ქალაქის ხელისუფლებაა, ოღონდ გადიდებული და სრულიად კონ
სერვატორული მეთოდებით, რაღაცნაირ
 ად მორგებული დიდ ამოცანებ
ზე. ამან უცნაური, საერთო ჯამში, დესტრუქციული შედეგები მოიტ
 ანა, იმის
გამო, რომ დიდ ქალაქებში წარმოშობილი პრობლემები,   არსებითად
განსხვავდეა მცირე ზომის ქალაქების პრობლემებისგან.
რა თქმა უნდა, მსგავსების შტრიხებიც არსებობს. როგორც ყველა
დასახლებულ პუნქტს, დიდ ქალაქსაც გააჩნია ტერიტორია, რომლის მარ
თვაც საჭიროა მომსახურების სხვადასხვა ფორმების შექმნ ით და როგორც
უფრო მცირე ზომის დასახლებების უმრავლესობაში, დიდ ქალაქებში ეს
მომსახურებები ლოგიკურად და პრაქტიკულადაა ორგანიზებული ვერ
ტიკალური პრინციპის მიხედვით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ მომსა
ხურებას საკუთარი ორგანიზაცია გააჩნია, მაგალითად: საქალაქო მნიშ
ვნელობის პარკების სამმართველო, ჯანდაცვის, ტრანსპორტის, საბინაო
მეურნეობ ის, საავ ადმყ ოფოების, წყალმომარაგების, გზების, ლიცენზი
რების, პოლიციის, სანიტარიის და ა.შ. სამმართველოები. დროდადრო
ახალი სამსახურებიც ემატება: ჰაერის დაბინძურებასთან ბრძოლის სამსა
ხური, რეკონსტრუქციის სააგ
 ენტო, ტრანზიტის ზედამხედველობის ორგა
ნოები და ა.შ.
თუმცა, დიდ ქალაქებში სამუშაოს კოლოსალური მოცულობის გამო,
ეს სამმართველოები ადრე თუ გვიან მრავალრიცხოვანი შიდა ქვედანაყო
ფების შექმნ ის აუცილებლობის წინაშე დგება.
ამ ქვედანაყოფთაგან მრავალი ასევე ვერტიკალურია: სამმართვე
ლოები თავისი პასუხისმგ
 ებლობის სფეროს ყოფს ნაწილებად, რომელთა
გან თითოეული, ტერიტორიული თვალსაზრისით მთელ ქალაქს მოიც
 ავს.
მაგალითად, პარკების სამმართველოს შიგნით შეიძლება შეიქმნ ას განყო
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ფილებები, რომლებიც პასუხს აგებს გამწვანებაზე, ტერიტორიის მოვლა
ზე, სათამაშო მოედნების დიზაინზე, გასართობ პროგრამებზე და ა.შ. ეს
განყოფილებები ერთიან ხელმძ ღვანელობას ექვემდებარება. საბინაო მე
ურნეობ ა დაყოფილია ნაწილებად, რომლებიც პასუხს აგებს მონაკვეთის
შერჩევაზე, დიზაინზე, მიმდინარე რემონტებზე, სოციალ
 ურ უზრუნველყო
ფაზე, მოქირავნეთა შერჩევაზე და ა.შ. საერთო ხელმძ ღვანელობას დაქ
ვემდებარებულ თითოეულ ნაწილს თავად აქვს რთული სტრუქტურა. იგივე
შეიძლება ითქვას განათლების, სოციალ
 ური უზრუნველყოფის, დაგეგმა
რებისა და სხვა საქალაქო სამსახურების შესახებაც.
პასუხისმგ
 ებლობის ვერტიკალური პრინციპით დანაწილების გარ
და, მრავალ ადმინისტრაციულ ორგანოს ჰორიზონტალური დანაყოფები
აქვს. ისინი დაყოფილია ტერიტორიულ სეგმენტებად, რათა ინფორმაცი
ის მოგროვება და სამუშაოე ბის წარმოება გაადვილდეს. კერძოდ, ჩვენ
გვაქვს პოლიციური, ჯანდაცვის, სოციალ
 ური უზრუნველყოფის, სასკოლო
და პარკების და ა.შ. სისტემების მიხედვით ჩამოყალიბებული ოლქები. ზო
გიერთ, მათ შორის,  ქუჩების (მაგრამ არა ტრანსპორტის) და საინჟინრო
საკითხთან დაკავშირებული სამსახური, ნიუ-იორკის ხუთი ოლქისა და მა
თი პრეზიდენტების დაქვემდებარებაში იმყოფება.
ვერტიკალურად თუ ჰორიზონტალურად ორგანიზებულ მრავალ
რიცხოვან შიდა ორგანოთაგან, თითოეული სხვებისგან დამოუკიდებლად,
ანუ ვაკუუმშია გააზრებული. ერთად აღებულნი კი, დიდი ქალაქის პირო
ბებში, ქაოსს ქმნიან.
პატარა ქალაქში, იმის მიუხედავად თუ სერვისების როგორ დანაყო
ფებს შეიც
 ავს მისი ადმინისტრაციული ორგანოები, სიტუაც
 ია საფუძვლ
 ია
ნად განსხვავებულია. მაგალითისთვის განვიხილოთ ნიუ-ჰევენის მსგავსი
ქალაქი, სადაც 165 000 ადამიან ი ცხოვრობს. ამგვარი ზომების ქალაქებში,
ამა თუ იმ ადმინისტრაციულ ორგანოთა ხელმძ ღვანელებს და მათ თა
ნამშრ
 ომლებს თავისუფლად და ძალდაუტანებლად შეუძლიათ კავშირის
შენარჩუნება და სხვა ორგანოთა ხელმძ ღვანელობებთან კოორდინირე
ბული მოქმედება (სხვა საკითხია, რამდენად გონივრული საკითხების გარ
შემო ხდება კომუნიკაცია).
კიდევ უფრო მნიშვნ ელოვანია ის, რომ საშუალ
 ო ზომის ქალაქებში
ორგანოთა ხელმძ ღვანელები და მათი თანამშრ
 ომლები, შესაძლოა ერ
თბაშად ორი სფეროს სპეციალ
 ისტები იყვნ ენ: პირველ რიგში, თავიანთი
პასუხისმგ
 ებლობის სფეროს სპეციალ
 ისტები და ამავე დროს, ნიუ-ჰევენის,
როგორც ქალაქის სპეციალ
 ისტები. ადმინისტრატორს (ან ნებისმიერ სხვა
ვინმეს) ერთი მხრივ, თავისი საკუთარი დაკვირვებისა და ძიების, მეორ
 ე
მხრივ კი, სხვათაგან (როგორც მართვის ორგანოებში, ასევე მათ გარეთ
მყოფი ადამიან ებისგან) მიღებული ინფორმაციის შერწყმით შეუძლია
კარგად გაიგ
 ოს და იცოდეს მოცემული ადგილი. ამ მონაცემთა ნაწილი
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შეიძლება ასახული იყოს რუკებსა თუ გრაფიკებზე, ნაწილი კი – არა. სხარ
ტი, მაგრამ არა უეჭველად დიად
 ი გონება, ამ მონაცემთა კომბინირებით,
სავსებით მოახ ერხებს ნიუ-ჰევენის გაგებას. გონებრივ შესაძლებლობათა
ნებისმიერ დონეზე ამა თუ იმ ადგილის კარგად გაგების უკეთესი გზა არც
არსებობს.
მოკლედ რომ ვთქვათ, ნიუ-ჰევენს, როგორც ადმინისტრაციულ
სტრუქტურას, გააჩნია შედარებითი გამართულობის თანდაყოლილი ფაქ
ტორი, და ამას მისი ზომა წარმოადგენს.
ადმინისტრაციულ დონეზე ნიუ-ჰევენის შედარებით გამართულობა
მიღებულია, როგორც თავისთავადი მოვლენა. შეიძლება არსებობდეს
ადმინისტრაციული ან სხვა სახის ეფექტურობის ამაღლების მრავალი გზა,
მაგრამ, ცხადია, არავის მოუვა აზრად ნიუ-ჰევენის ისე რეორგანიზება,
რომ იგი ფლობდეს პარკების დეპარტამენტის ერთ მერვედს, ჯანდაცვის
განყოფილების ოთხ მეექვს ედს, სოციალ
 ური უზრუნველყოფის სისტემის
ერთ მესამედს, ქალაქგეგმარების პერსონალის ერთ მეცამეტედს, ერთი
სასკოლო რაიო
 ნის ნახევარს, მეორ
 ე სასკოლო რაიო
 ნ ის ერთ მესამედს,
მესამეს – ორ მეცხრედს, ორ-ნ ახევარ პოლიციის დეპარტამენტს.
მიუხედავად იმისა, რომ ნიუ-ჰევენის მოსახლეობ ა სულ 165000 ადა
მიანს შეადგენს, ასეთი ორგანიზაციის პირობებში პასუხისმგ
 ებელ პირთა
გან ვერავინ აღიქვამდა მას სათანადოდ. ერთნი მის მხოლოდ ფრაგმენ
ტებს დაინ ახავდნენ, მეორ
 ენი – მთლიან ად, მაგრამ ძალზე ბუნდოვნად,
როგორც რაღაც უფრო დიდის შედარებით მომცრ
 ო ნაწილს. ასეთი ორ
განიზაციის ას ქალაქის სამსახურები, ქალაქგეგმარების ჩათვლ
 ით, ვერ
შეძლებდა ეფექტურად ემუშავა და თუნდაც გონივრულობის მცირე წილი
ჩაედო მოქმედებაში.
არადა, სწორედ ამ სახით ვცდილობთ ინფორმაციის მოგროვებას,
ადამიან ებისათვის მომსახურების გაწევას და ადგილების დაგეგმარებას
ჩვენ დიდ ქალაქებში. ამასთან, ბუნებრივია რომ პრობლემები, რომელთა
გადაჭრა თითქმის ყველას უნდა, და რომლებიც პრინციპულად გადაჭრა
დია, ყოველგვარი აღქმისა და კონტროლის სფეროს მიღმა რჩება.
გაზარდეთ ნიუ-ჰევენთან დაკავშირებით ჩემ მიერ გამოყენებული
ფრაგმენტაცია ათჯერ ან ორმოცდაათჯერ იმ ქალაქებისთვის, რომელთა
მოსახლეობ ა მილიონ-ნ ახევრიდან – რვა მილიონ ამდე აღწევს (ამასთან,
გახსოვდეთ, რომ მათთვის დამახასიათ
 ებელი სირთულეები, რომლებიც
გააზრებას და რეაგ
 ირებას მოითხოვს, არითმეტიკული კი არა, გეომ ეტ
რიული პროგრესიით იზრდ
 ება); შემდეგ ლოკალური უწესრიგობებიდან
გამოაც
 ალკევეთ პასუხისმგ
 ებლობის სხვადასხვა სფეროები და შეკარით
უზარმაზარ ბიუროკრატიულ იმპერიებად.
ეს ფართოდ გადაჭიმული და ქაოტ
 ურად დანაწევრებული იმპერიები
ერთმანეთთან კოორდინაციის, კონსულტაციის ა და კავშირის ლაბირინ
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თებითაა შეერთებული. ეს ლაბირინთები იმისთვისაც კი ძალზე ჩახლარ
თულია, რომ მათი თვალსაჩინო გამოხატვა შევძლ
 ოთ. აღარაფერს ვამ
ბობ იმაზე, რომ არ შეუძლია უწყებათაშორისი ურთიერთგაგების საიმ ედო
და მგრძნობიარ
 ე გამტარების, კონკრეტული ადგილების შესახებ ინფორ
მაციის დაგროვების არხების ან გეგმების რეალ
 იზაცის სამოქმედო მარშ
რუტების ფუნქციის შესრულება. მოქალაქებსაც და თანამდებობის პირებ
საც, შესაძლოა ძალზე დიდხანს მოუწიოთ დაღუპული და გამოფიტული,
წარსული ოცნებების ნაშთებით სავსე ამ ლაბირინთებში ხეტიალ
 ი.
ასე მაგალითად, ბალტიმორში ერთმა თავგამოდებულ მოქალაქე
თა ჯგუფმა, რომელიც შიდა წრეებიდან რჩევებს მისდევდა, და არანაირ
 ი
მცდარი ან არასაჭირო ნაბიჯი არ გადაუდგამს, მთელი წელი დაკარგა
კრებებზე, მოლაპარაკებებზე, მოთხოვნებსა და ნებართვების მოპოვება
ზე, რათა... ადგილობრივ ქუჩის სკვერში დათვის ქანდაკება დაედგა! ძალ
ზე უბრალო რამის მიღწევა ამ ლაბირინთებში წარმოუდგენლად რთული
ხდება, რთული ამოცანების განხორციელება კი – უბრალოდ შეუძლებე
ლი.
გავიხსენოთ 1960 წლის აგვისტოში, New York Times-ში გამოქვეყნე
ბული ისტორია ქალაქის მფლობელობაში მყოფ საცხოვრებელ სახლშ ი
ხანძრ
 ის შესახებ, რომლის დროსაც 6 ადამიან ი დაშავდა. გაზეთის ინ
ფორმაციით, სახლი ხანძართან ბრძოლის საქალაქო სამსახურის მიერ
შენობათა მართვის სამსახურისთვის გადაცემულ მოხსენებაში, ჯერ კიდევ
თებერვალში იყო მოხსენიებული, როგორც პოტენციური ხაფანგი ხანძრ
 ის
შემთხვევაში. შენობებზე პასუხისმგ
 ებელმა პირმა, თავისი უწყების დასაცა
ვად, განაცხადა, რომ მის დაქვემდებარებაში მყოფი ინსპექტორები დიდ
ხანს ცდილობდნენ შენობაში მოხვედრას, მათ შორის, 16 მაის ის შემდგ
 ომ
პერიოდშიც, როდესაც იგი ქალაქის მმართველობაში გადავიდა. სტატია
ასე გრძელდება:
„როგორც უფლებამოსილი პირი ამტკიცებს, უძრავი ქონების სამმართვე
ლომ (უწყება, რომელსაც შენობა ეკუთვნ ოდა) შენობათა სამმართველო
მხოლოდ ივლისში ჩააყ ენა საქმის კურსში იმის შესახებ, რომ სახლი შეი
ძინა. ამ ცნობამ თავისი გრძელი ბიუროკრატიული გზა, რომელიც მუნიცი
პალიტეტის შენობის მე-20 სართულზე დაიწყო, მხოლოდ 25 დღის შემდეგ
დაასრულა იმავე შენობის მე-18 სართულზე, სადაც საბინაო მეურნეობ ის
განყოფილებაა განთავსებული (იმავე სამმართველოს შემადგენლობა
ში). 25 ივლისს, როდესაც ინფორმაციამ განყოფილებას მიაღწია, იქიდან
უძრავი ქონების სამმართველოში დარეკეს და შენობაში ინსპექტორების
დაშვება ითხოვეს. შენობებზე პასუხისმგ
 ებელი პირების განცხადებით, მათ
თავიდან უპასუხეს, რომ გასაღები არ ჰქონდათ. დაიწყო მოლაპარაკებე
ბი... შაბათს (13 აგვისტოს), როცა ხანძარი მოხდა, მოლაპარაკებები ჯერ
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კიდევ მიმდინარეობდა. ორშაბათს იგი გააგრძ ელა შენობათა სამმართ
ველოს თანამშრ
 ომელმა, რომელმაც ხანძრ
 ის შესახებ ჯერაც არაფერი
იცოდა“.
თუკი მთელი ეს იდიოტ
 იზმი, მხოლოდ და მხოლოდ  კომუნიკაციის
სფეროდან, ასე დამთრგ
 უნველი, უნაყოფო და მომქანცვ ელია სტატიის
კითხვისას, რამდენად დამთრგუნველი, უნაყოფო და მოსაბეზრებელი იქ
ნება ვითარება  მათთვის, ვინც ცდილობს რეალ
 ურად გაართვას თავი მას!
ამ იმპერიაშ ი სამუშაოდ მისული იმედებით აღსავსე, ენერგიული და ინიცი
ატივიან ი ადამიან ები ძალიან მალე, უყურადღებონი და არსებულ მდგო
მარეობ ასთან შემგუებელნი  ხდებიან - ამას ითხოვს თავდაცვის ინსტინქტი
(არა თანამდებობის დაცვის, როგორც ხშირად ჰგონიათ, არამედ სწორე
დაც რომ საკუთარი თავის დაცვის).
თუკი სასარგებლო მონაცემთა მიწოდება და კოორდინაციის ეფექ
ტურობა ასე რთულია მუნიციპალური ორგანოების შიგნით, წარმოიდ
გინეთ, რამდენად რთული და მტანჯველი იქნება ეს მათთვის, ვისაც ამ
ყველაფერთან გარედან აქვს საქმე! რაც არ უნდა მძიმე, ხანგრძ ლ
 ივი და
ძვირი იყოს ქალაქის არჩეულ ოფიციალ
 ურ პირებზე ჯგუფური პოლიტიკუ
რი ზეწოლის ორგანიზება, დიდი ქალაქების მცხოვრებთათვის ცხადი ხდე
ბა, რომ გარკვეულწილად, ეს ერთადერთი რეალ
 ური გზაა გვერდი ავუ
აროთ დანიშნული ბიუროკრატიის შიდა პროცედურებს, ან დავაჩქაროთ
ისინი, რაც კიდევ უფრო მეტ დანაკარგებსა და დროს მოითხოვს.4
პოლიტიკური მოქმედება და ზეწოლა ყოველთვის იქნება ბრძო
ლის, ინტერესთა და შეხედულებათა კონფლიქტების რეალ
 ური გადაჭრის
აუცილებელი საშუალ
 ება.თვი თორგანიზებად საზოგადოებაში ეს ასეც
უნდა იყოს. სხვა საქმეა, რომ უდიდეს ქალაქებში, დღეს, უზარმაზარ ძა
ლისხმევას (რომელსაც თითქმის არასდრ
 ოს მიმართავენ) ითხოვს თვით
მცდელობაც კი, რომ თავი მოვუყაროთ აუცილებლად საჭირო სპეციალ
 ის
4   ისეთი სირთულეების გადასალახად, როგორიც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს აქვთ არჩეუ
ლი თანამდებობის პირების მეშვეობ ით, ადმინისტრაციაზ ე ჯგუფური ზეწოლის მოხდენისას,
განსაკუთრებულ ინტერესთა მქონე პირები, ზოგჯერ, გავლენიან ადამიანებს „ქირაობენ“
–  რა თქმა უნდა, საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ.  მაგალითად, ნიუ-იორკში ქალა
ქის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი სკანდალი ეხებოდა ფედერალური
ბიუჯეტიდან, ქალაქის სუბსიდირებული რეკონსტრუქციის პროექტის ექვს ი სპონსორის მიერ
სიდნი ს. ბარონისთვის (დემოკრატიული პარტიის ლიდერ კარმინ ჯ. დესაპიროს პრესმდ
 ი
ვანი) ფულის გადახდას. New York Post-ის თანახმად, სპონსორთაგან ერთ-ერთმა აღნიშნა:
„ფანტასტიკის სფერო იქნებოდა იმის თქმა, რომ ბარონი მისი გავლენის გარდა, რაიმ ე სხვა
მიზეზით დავიქირავეთ. თვეობ ით ველოდით ჯანდაცვის, ხანძარსაწინააღმდ
 ეგო თუ პოლი
ციის დეპარტამენტის უფლებამოსილ პირებთან შეხვედრებს.  შემდეგ ბარონი ტელეფონის
ყურმილს იღებდა, და საქმე მკვდარი წერტილიდან იძვრ
 ოდა“. მერე სტატია ასე გრძელდება:
„ბარონი კატეგორიულად უარყოფს, რომ „საქალაქო დაწესებულებებში საქმის დასაჩქარებ
ლად“ იქირავეს. „მე მხოლოდ ორი შეხვედრა მოვაწყვე – ჯანდაცვის სამმართველოსა და
ხანძარსაწინააღმდ
 ეგო სამმართველოში“ – აღნიშნა მან“ (ავტ. შენ.).
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ტებს რამდენიმე საქალაქო სამსახურიდან და დავაინტერესოთ ისინი ამა
თუ იმ კონკრეტულ ადგილზე წარმოშობილი კონკრეტული პრობლემით.
მაგრამ, უფრო სასაცილო ისაა, რომ როდესაც და სადაც ( როგორც ნიუ-
-იორკის ქალაქგეგმარების კომისიაშ ი უწოდებენ) „კავშირის დამყარების
ზომები“, ბოლოს და ბოლოს, მიიღ
 ება და სპეციალ
 ისტთა შორის კავშირი
მყარდება, როგორც წესი, ესაა კავშირი საქმის არმც
 ოდნე ადამიანთა შო
რის. დიდი ქალაქის რაიო
 ნ ის მთელი სირთულის შეცნობის საუკეთესო სა
შუალ
 ებაა, შეეცადოთ პრობლემათა არსის ახსნას სხვადასხვა საქალაქო
სამსახურის ვიწრო სპეციალ
 ისტებისთვის.
დიდი ქალაქების მაცხოვრებლებს ხშირად საყვედურობენ ქალაქის
ადმინისტრაციის მუშაობ ისადმი არასათანადო ინტერესის გამო. არადა
საკვირველი ისაა, რომ ისინი რაღაც ინტერესს ჯერაც ინარჩუნებენ.
კვლავ New York Times-ში, სხვადასხვა დარღვ ევების შესახებ გამოქ
ვეყნებული სტატიები გავიხსენოთ. ჟურნალისტი ჰარისონ სალისბერი, გა
ზეთში დაბეჭდილ თავის გონებამახვილურ წერილებში, ერთი შეხედვით,
ისეთ გაუმჯობესებისადმი ურყევ წინაღობათა შესახებ მოგვითხრობს, რო
გორიცაა ინფორმაციის საშინელი ფრაგმენტაცია, ადმინისტრაციის ფრაგ
მენტაცია, პასუხისმგ
 ებლობის ფრაგმენტაცია. „ჩინოვნიკთა კაბინეტები
– აი, სად მდებარეობს ნამდვ ილი ჯუნგლები“, – ავტორი ციტირებს დარღ
ვევების სპეციალ
 ისტს, შემდეგ კი თავად აჯამებს: „კონფლიქტები, გაუგებ
რობები, პასუხისმგ
 ებლობის სფეროთა აღრევა – ასეთია საგანთა წესრიგი
დღეს“.
გავრც
 ელებულია მოსაზრება, რომ ეს ობსტრუქციონ იზმი და ინერტუ
ლობა ქცევის შეგნებული ფორმაა, ან უკიდურეს შემთხვევაში, ამა თუ იმ
მანკიერ ბიუროკრატიულ თვისებათა თანმდ
 ევი ეფექტი. „ფარისევლობა“,
„ბიუროკრატიული ეჭვიან ობა“, „მერკანტილური დაინტერესება სტატუს
კვოს შენარჩუნებაში“ – ეს სიტყვები და გამოთქმები განუწყვეტლივ გაის
მის იმ მოქალაქეთაგან, რომლებიც სასოწარკვეთაში ჩაცვივდნ ენ რაიმ ეს
მისაღწევად საქალაქო იმპერიათ
 ა ლაბირინთებში ბოდიალ
 ისას. უდავოა,
ეს მანკიერი თვისებები არსებობს; ისინი ყვავის ისეთ გარემოში სადაც
უდიდესი ძალისხმევაა საჭირო, უმცირესი შედეგის მისაღებად, მაგრამუბე
დურების პირველწყაროს პიროვნული ბოროტგანზრ
 ახვები არ წარმოად
გენს. წმინდანებიც კი ვერ შეძლებდნ ენ ასეთი სისტემის კარგად მართვას.
ყველაფერში დამნაშავე ადმინისტრაციული სტრუქტურაა, რომლის
სიტუაც
 იასთან მორგებას ცდილობენ იქ, სადაც   მხოლოდ ადაპტაციით
ვერ გავალთ ფონს. ადამიან ური საქმეები ხშირად სწორედ ასე წარიმარ
თება: სიტუაც
 იის გართულებისას მიიღწევა დონე, როდესაც ნამდვ ილი გა
მომგონებლობაა საჭირო.
ადმინისტრაციული ფრაგმენტაციის პრობლემისთვის რომ თავი გა
ერთვა, ქალაქებმა მხოლოდ ერთ შემთხვევაში მიმართა არსებით მცდე
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ლობას – გამოეჩინა გამომგონებლობა და ქალაქგეგმარების კომისიები
დაარსა.
თეორ
 იაშ ი ასეთი კომისიები მშვენიერი ადმინისტრაციული კოორ
დინატორებია. როგორც ამერიკული საქალაქო მართვის სისტემის ელე
მენტები, ისინი არც ისე დიდი ხნის წინათ, უმრავლეს შემთხვევაში, ბოლო
25 წლის განმავლობაში წარმოიშვა, როგორც პირდაპირი პასუხი ადმი
ნისტრაციული ორგანოების მიერ ქალაქის ფიზიკური გარდაქმნ ისკენ მი
მართული გეგმების აშკარა წარუმატებლობებზე.
გამოგონება   წარუმატებელი აღმოჩნდ
 ა იმის გამო, რომ იგი იმეო
რებს, ზოგჯერ კი უფრო მეტად აღრმ ავებს იმ ხარვეზებს, რომლებიც უნდა
გადაეჭრა.
ქალაქგეგმარების კომისიები, როგორც სხვა ბიუროკრატიული იმ
პერიები, არსებითად ვერტიკალური პრინციპითაა ორგანიზებული – პა
სუხისმგ
 ებლობის ვერტიკალური დაყოფით ერთიან ი ხელმძ ღვანელობის
დაქვემდებარებაში, რომელსაც ზოგჯერ, სადაც ამას აუცილებლობა ან
მიზანშეწონილობა ითხოვს, უსისტემო ჰორიზონტალური დაყოფა ემატება
(რეკონსტრუქციის რაიო
 ნ ების, კონსერვაციის ზონების სამმართველოები
და ა.შ.). ასეთ სისტემაში კვლავ არავის, ქალაქთმშ ენებლობის კომისიის
ჩათვლ
 ით, არ შესწევს ქალაქის მონაკვეთების სხვაგვარად გაგების უნარი,
გარდა ძალზე განზოგადებულად ან ძალზე ფრაგმენტულად გაგებისა.
ამას გარდა, როგორც ქალაქის მთავრობის სხვადასხვა სამმართ
ველოების ფიზიკური პროექტების კოორდინატორებს, ქალაქგეგმარების
კომისიებს წინადადებებთან მხოლოდ იმის შემდეგ აქვს საქმე, რაც შე
საბამისი სამმართველოები უკვე გადაწყვეტენ რისი გაკეთება სურთ. ეს
წინადადებები ათობით ორგანოდან შემოდის ქალაქგეგმარების კომი
სიაშ ი, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, შეესაბამება თუ არა ისინი ერთმა
ნეთს და თავად კომისიის ხელთ არსებულ ინფორმაციას, კონცეფციებსა
და შეხედულებებს. ეს მაშინ, როდესაც მონაცემთა კოორდინაციის ათვის
სასიცოცხლოდ აუცილებელი მომენტები, კონკრეტული სამსახურების მი
ერ კონკრეტული ადგილებისთვის,   წინასწარი წინადადებებისა და მათი
რეალ
 იზაციის ტაქტიკების დამუშავების წინა და უშუალ
 ოდ მიმდინარეობ ის
პერიოდ
 ებია.
რა თქმა უნდა, ასეთ არარეალ
 ისტურ სისტემაში კოორდინატორე
ბი საკუთარი საქმეების წარმართვასაც ვერ ახერხებენ, რომ აღარაფერი
ვთქვათ, სხვათა პროექტების კოორდინირებაზე. ფილადელფიის ქალაქ
გეგმარების კომისია აღიარ
 ებულია, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ქვე
ყანაში, და ყველაფრის მიუხედავად, ის ალბათ არის კიდევაც ასეთი. მაგ
რამ, როდესაც ცდილობ გაერკვე, რეალ
 ობაში რატომ არ გამოიყ ურება
კომისიის საამ აყო პირმშ ო – სასეირნო ხეივნები5 ისე, როგორც წარმოდ
5   რომელსაც არასდროს სწყალობენ მოსეირნენი (ავტ. შენ.).
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გენილი იყო პროექტში, კომისიის დირექტორი გპასუხობთ, რომ ქუჩების
მართვის სამმართველო ვერ ჩაწვდ
 ა იდეას და არ დააგ
 ო შესაბამისი ქვა
ფენილი; რომ ვერც პარკების სამმართველომ, ვერც საბინაო მეურნეობ ის
სამმართველომ, ვერც მშენებლებმა ვერ გაით
 ავისეს იდეა და გამოუვი
დათ აბსტრაქტული გახსნილი სივრც
 ეები; რომ ქუჩის გარემოზე პასუხის
მგებელმა მრავალმა საქალაქო სამართველომ ვერ გაით
 ავისა იდეა, და,
რაც მთავარია, იდეას ვერ ჩაწვდ
 ნ ენ თავად მოქალაქეები. მთელი ეს დე
ტალები იმდენად მომქანცვ ელი და მძიმეა, რომ ადმინისტრაციულ ლაბი
რინთებში ხეტიალს და გასული წლის იდეალ
 ური სურათის ფრაგმენტების
ერთ მთლიან ობად შეკვრ
 ის უშედეგო მცდელობებს, ამჯობინებენ დასჯერ
დნენ ახალი ადგილებისათვის ახალი „იდეების“ შექმნ ას იმის შესახებ, თუ
რა შეიძლებოდა იქ ყოფილიყო. და არსებითად, ეს მხოლოდ უბრალო
საქმეებია კოორდინირების იმ ხარისხთან შედარებით, რაც საჭიროა ისე
თი რთული ქალაქგეგმარებითი პრობლემების გადასაჭრელად, როგო
რიცაა ჯურღმ ულების გაჯანსაღება, უსაფრთ
 ხოება, ქალაქის ვიზუალ
 ური
მოწესრიგება და მრავალფეროვნებისთვის ხელსაყრელი ეკონომიკური
გარემოს შექმნ ა.
დღევანდელ პირობებში, ქალაქგეგმარების კომისიები ჩამოყალიბ
და არა როგორც ეფექტური საშუალ
 ებები იმ უსასრულო რაოდ
 ენობის,
აუცილებელი დეტალების აღქმისა და კოორდინაციის ათვის, რომელთა
განაც ქალაქის ცხოვრება ფორმირდება, არამედ დესტრუქციული ინსტრუ
მენტები, რომლებიც მეტი თუ ნაკლები ეფექტურობით ხელს უწყობს დიდი
ქალაქების „განმშენებლობას“ და დამღუპველ გამარტივებას. ამ ვითარე
ბაში სიტუაც
 იის გაუმჯობესება შეუძლებელია. მათი თანამშრ
 ომლები არ
ფლობენ, და არც შეიძლება ფლობდნ ენ სათანადო ცოდნას კონკრეტული
საქალაქო რაიონ ების შესახებ, რათა რაიმ ე განსხვავებულის გაკეთება
შეძლონ, რაც არ უნდა მონდომებით ეცადონ ამას. მაშინაც კი, თუ ისინი ქა
ლაქთმშ ენებლობის იდეოლ
 ოგიას შეცვლ
 იან და სხივფენილი ქალაქ-ბ აღ
ნარი-მშ ვ ენიერის იდეიდ
 ან, ნამდვ ილი ქალაქის გეგმარებაზე გადასვლ
 ას
მოის ურვებენ, ამის გაკეთებას ვერ შეძლებენ. მათ თვით აუცილებელი დე
ტალური და მრავალასპექტიან ი ინფორმაციის შეგროვების და გაგების ინ
სტრუმენტებიც კი არ გააჩნიათ. არ გააჩნიათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ
მათი საკუთარი სტრუქტურები უვარგისია დიდი ქალაქების გასაგებად, ასე
ვე იმიტომ რომ, ასეთივე სტრუქტურული მანკიერებითაა დაავ ადებული ქა
ლაქის ყველა სხვა ორგანო.
არსებობს საინტერესო გარემოება, რომელიც დიდ ქალაქებში რო
გორც ინფორმაციის, ასევე მოქმედების კოორდინაციას ეხება, და ეს გა
რემოება არსებითია საქმისათვის: მთავარი, რაც აუცილებელია, ესაა
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა სამსახურთა შორის კოორდინაცია. კო
ორდინაციის ეს ტიპი ყველაზე რთული და ყველაზე საჭიროა. „ზემოდან437

ქვემოთ“ კოორდინაცია, პასუხისმგ
 ებლობის ვერტიკალური დაყოფის შემ
თხვევაში, არც იმდენად რთულია და არც სასიცოცხლოდ აუცილებელი.
არადა დღევანდელი ადმინისტრაციული სტრუქტურა სწორედ ვერტიკა
ლურ კოორდინაციაზ ე ზრუნავს, ართულებს რა ყველა სხვა ტიპის საქმი
ანობის შეთანხმებას, ადგილობრივ დონეზე კი – უბრალოდ შეუძლებელს
ხდის.
ქალაქების ადმინისტრირების თეორ
 ია ადგილობრივ კოორდინაცი
ას ძალზე მცირე მნიშვნ ელობას ანიჭებს. ამ თეორ
 იაშ ი მთავარ როლს ქა
ლაქგეგმარების კომისიები ასრულებს. ქალაქმგ
 ეგმარებლებს მოსწონთ
იმაზე ფიქრი, რომ მათ ქალაქთან, როგორც მთლიან ობასთან აქვთ საქმე,
და რომ მათი ფასი ძალიან დიდია, რადგან ისინი „მთლიან სურათს ხედა
ვენ“. მაგრამ თავად იდეა, რომ ისინი საჭირონი არიან, რათა „ქალაქთან,
როგორც მთლიან ობასთან“ ჰქონდეთ საქმე, პრინციპულად მცდარია.
გარდა ავტომაგისტრალების დაგეგმარებისა (რაც საშინლად სრულდე
ბა, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ არავის ესმის იმ მონაკვეთთა პრობლემები,
რომლებზეც ისინი გადიან) და წმინდა საბიუჯეტო საქმიან ობისა, რომე
ლიც ასაბუთებს და ანაწილებს   კეთილმოწყობის ხარჯებსა და კონკრე
ტული პროექტების ბიუჯეტებს, ქალაქთმშ ენებლობის საქალაქო კომისი
ებსა და მათი თანამშრ
 ომლების საქმიან ობას, ბევრი არაფერი ესაქმება
ქალაქთან, როგორც ერთიან ორგანიზმთ
 ან.
თითქმის მთელი ქალაქგეგმარება, თვით საქმიან ობის მოთხოვნე
ბიდან გამომდინარე, სინამდვ ილეში, შედარებით მცირემასშტ
 აბიან ი და
სპეციფიკური საქმიან ობებისაგან შედგება, რომლებიც სხვადასხვა ად
გილებზე, კონკრეტულ ქუჩებზე, რაიო
 ნ ებსა და ოლქებში ხორციელდება.
რომ ვიცოდეთ, ზიან ი მოაქვს თუ სარგებელი ამა თუ იმ მოქმედებას, და
რომ ვიცოდეთ, რისი გაკეთებაა საერთოდ საჭირო – ყველაზე მნიშვნ ელო
ვანია კონკრეტული, განსაზღვრული მონაკვეთის   ცოდნა, და არა იმისა,
თუ რაიმ ე ერთეულის მოცემული კატეგორიიდ
 ან, რა რაოდ
 ენობის ერთეუ
ლი იგზავნება სხვადასხვა მონაკვეთებზე, და რა ბედი ეწევა მათ შემდგ
 ომ.
ქალაქგეგმარებაში, რა ამოცანაც არ უნდა იდგეს მის წინაშე – პროექტის
დამუშავება, კოორდინაცია თუ პროგნოზი,  არანაირ სხვა  ექსპერტიზას არ
შეუძლია შეცვალოს კონკრეტული ადგილის გაგება.
გამომგონებლობა საჭიროა არა განზოგადებულ ვითარებაში კოორ
დინაციის საშუალ
 ებების მისაგნებად, არამედ იმისათვის, რომ კოორდინა
ცია შესაძლებელი გავხადოთ იქ, სადაც მისი საჭიროება განსაკუთრებით
კრიტიკულია – კონკრეტულ ლოკალობებზე.
მოკლედ რომ ვთქვათ, დიდი ქალაქები ადმინისტრაციულ რაიო
 ნ ე
ბად უნდა დაიყ ოს. ისინი უნდა გახდნ ენ ქალაქის ჰორიზონტალური დაყო
ფის ელემენტები, მაგრამ არა უსისტემო, არამედ მუნიციპალური მართვის
ყველა ასპექტისათვის ერთიან ი დაყოფისა. ადმინისტრაციული რაიო
 ნ ები
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საქალაქო ორგანოების უმრავლესობათა შიგნით არსებულ პირველად,
საბაზისო დაყოფას უნდა ასახავდეს.
ორგანოს მთავარი თანამდებობის პირები, რომლებიც მხოლოდ
მოცემულ დარგში საქალაქო უფლებამოსილ პირს დაექვემდებარებიან,
რაიო
 ნ ული ადმინისტრატორები უნდა იყვნ ენ. თითოეული მათგანი თავის
რაიო
 ნში შესაბამისი სამსახურის საქმიან ობის ყველა ასპექტს უნდა განა
გებდეს. მას უნდა ექვემდებარებოდნენ თანამშრ
 ომლები, რომლებიც პა
სუხისმგ
 ებელნი იქნებიან   ამ რაიო
 ნში მათი კომპეტენციის სფეროში არ
სებული მომსახურების მიწოდებაზე. რაიო
 ნ ული საზღვრ
 ები საერთო უნდა
იყოს ყველა სამმართველოსათვის, რომელთა საქმიან ობაც უშუალ
 ოდ
უკავშირდება რაიო
 ნ ების ცხოვრებასა და მათში ცვლილებების დაგეგმა
რებას. ესენია: ტრანსპორტის, სოციალ
 ური უზრუნველყოფის, სკოლების,
პარკების, მართლწ ესრიგის დაცვის, ჯანდაცვის, საბინაო სუბსიდირების,
ხანძარსაწინააღმდ
 ეგო, ზონირების, ქალაქგეგმარების სამმართველოე
ბი.
თითოეული რაიო
 ნ ული ადმინისტრატორი მოვალე იქნება იცოდეს
როგორც მოქმედების საკუთარი სფერო, ასევე თავისი რაიო
 ნ ი. ასეთი ორ
მაგი კომპეტენცია სავსებით ხელეწიფება ცოცხალ, მაგრამ არა უეჭველად
გენიალ
 ურ გონებას, განსაკუთრებით, თუკი რაიო
 ნში მუშაობ ენ სხვა ადმი
ნისტრატორები, რომლებიც მას სხვა ხედვის კუთხიდან უყურებენ და ასევე
აგებენ პასუხს მოცემული ადგილის, როგორც ლოკალობის გაგებასა და
მომსახურებაზე.
ეს ადმინისტრაციული რაიო
 ნ ები უნდა შეესაბამებოდეს რეალ
 ობას,
გამოიყ ენებოდეს მასთან მიმართებით და არ ახდენდეს მის ფრაგმენტი
რებას ახალი ხელსაწყოს მეშვეობ ით. ისინი უნდა შეესაბამებოდეს უკვე
არსებულ რაიო
 ნებს, რომლებიც მოქმედებენ (ან პოტენციურად შეუძლიათ
იმოქმედონ), როგორც, რაღაც ნამდვ ილად მნიშვნ ელოვანი პოლიტიკური
და სოციალ
 ური ერთეულები, რის შესახებაც მეექვს ე თავში ვწერდი.
ასეთი მუნიციპალური კარკასის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც
ინფორმაციის მოგროვებასა და საქმიან ობას უზრუნველყოფს, უნდა მოვე
ლოდეთ, რომ მრავალი საქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ამგ
ვარ რაიო
 ნ ულ დაყოფას გაიზ იარ
 ებს.
როგორც უკვე ვთქვი, მუნიციპალური ადმინისტრაციის ჰორიზონტა
ლური დაყოფის ეს იდეა ახალი არაა. ბევრი ქალაქის ადმინისტრაციაშ ი
უკვე არსებობს პრეცედენტები უსისტემო, დაულაგებელი ჰორიზონტალუ
რი დაყოფისა. ასევე არსებობს უკვე წესად ქცეული, რეკონსტრუქციის ა და
კონსერვაციისთვის დადგენილი ზონებიც. როდესაც ნიუ-იორკმა გადაწყ
ვიტა ზოგიერთ ადგილას ხელი მოეკიდა   მცირე მონაკვეთების კონსერ
ვაციის ათვის, პროგრამის ხელმძ ღვანელებმა მალე გაიგ
 ეს, რომ იმ სამ
მართველოებთან სპეციალ
 ური და ცალკეული მოლაპარაკებების გარეშე,
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რომლებიც დაკავებული იყო შენობების მართვით, ხანძართან ბრძოლით,
საპოლიციო საქმიან ობით, ჯანდაცვითა და სანიტარიით, ვერ მიაღწევდ
ნენ იმას, რომ მათ კონკრეტულ, მოცემულ ადგილზე, პასუხისმგ
 ებელი თა
ნამშრ
 ომლები გამოეყოთ. ეს აუცილებელი გახდა უმარტივეს სფეროებში
მოკრძ ალებული გაუმჯობესებებისათვის კოორდინაციის განსახორციე
ლებლადაც  კი. საქალაქო ხელისუფლება ამ ჰორიზონტალურ შეთანხმე
ბებს უწოდებს „მომსახურებათა უნივერსალურ მაღაზიას“ უბნისათვის, და
როგორც თავად, ასევე უბნის მცხოვრებნი ამ „მაღაზიას“, „კონსერვაციის
ზონების“ მიერ მოტანილ, ერთ-ერთ უმნიშვნ ელოვანეს სიკეთედ მიიჩნე
ვენ!ადმინისტრაციული პასუხისმგ
 ებლობის ჰორიზონტალური დაყოფის
ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითების რიცხვს ეკუთვნ ის დიდ ქალაქებში
არსებული სათემო გაერთიან ებები, რომელთა საქმიან ობას საფუძვლ
 ად
უდევს კონკრეტული ტერიტორიები, და არა აბსტრაქტული ვერტიკალური
სტრუქტურები. სწორედ ამაშია სათემო სახლების მაღალი ეფექტურობის
მთავარი მიზეზი – მათი თანამშრ
 ომლები, როგორც წესი, თავიანთ პროფე
სიებზე არანაკლებ იცნობენ ადგილს, სადაც მუშაობ ენ; სათემო გაერთია
ნებები, როგორც წესი, არ გადაგვარდება და ხელს არ უშლის ერთმანეთს.
დიდ ქალაქებში ისინი უმეტესწილად შეთანხმებულად მუშაობ ენ ისეთ სფე
როებში, როგორიცაა სახსრების მოძიება, პერსონალის მოზიდვა, იდეე
ბის გაცვლ
 ა, ამა თუ იმ საკანონმდ
 ებლო ცვლილების მიღწევისათვის ზე
წოლა. ამ თვალსაზრისით, ისინი რაღაც უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ
ჰორიზონტალური ორგანიზაციები. ფაქტობრივად, მათ ჰორიზონტალური
სტრუქტურაც აქვთ და ვერტიკალურიც, მაგრამ კოორდინაცია, სტრუქტუ
რული თვალსაზრისით, განსაკუთრებით გამარტივებულია იქ, სადაც არსე
ბითად ეს ყველაზე რთულია – ლოკალურ დონეზე.
ამერიკულ ქალაქებში ადმინისტრაციული რაიო
 ნ ების შექმნ ის იდეაც
არაა ახალი. დროდადრო ამ საკითხს ესა თუ ის საზოგადოებრივი ჯგუფი
წამოწევდა ხოლმე. ნიუ-იორკში ეს იდეა 1947 წელს წარმოადგინა კომპე
ტენტურმა და კარგად ინფორმირებულმა მოქალაქეთა კავშირმა. იგი იმ
დენად შორს წავიდა, რომ რუკაზე დაიტ
 ანა ადმინისტრაციული რაიო
 ნ ების
ყველა შესაძლო საზღვარი, რომლებიც ქალაქის უბნების ემპირიულ საზღ
ვრებს ეფუძნებოდა. ეს რუკა დღემდე რჩება ნიუ-იორკის ყველაზე გასაგებ
და ლოგიკურ კარტოგრაფიულ გამოსახულებად.
თუმცა, როგორც წესი, დიდი ქალაქების რაიო
 ნ ების მართვასთან და
კავშირებული წინადადებების ავტორები უნაყოფო ინტელექტუალ
 ური გან
სჯით არიან დაკავებულნი, და ჩემი აზრით, ამიტომაც ვერაფერს აღწევენ.
მაგალითად, ზოგჯერ ისინი გვთავაზობენ შევქმნ ათ ქალაქის ხელისუფ
ლებასთან არსებული, ოფიციალ
 ური რაიო
 ნ ული სათათბირო ორგანოები.
მაგრამ რეალ
 ურ ცხოვრებაში ძალაუფლებას და პასუხისმგ
 ებლობას მოკ
ლებული სათათბირო ორგანოები რაიო
 ნ ების მართვისათვის უარესია,
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ვიდრე უბრალოდ უნაყოფო – იხლართება რა ბიუროკრატიულ იმპერია
თა ლაბირინთებში, ყველას უაზროდ აკარგვინებს დროს. სხვა შემთხვე
ვებში, რაიო
 ნ ული ადმინისტრაციები წარმოდგენილია, ერთი რომელიმე
„საკვანძო“ სამსახურის სახით (ასეთი შეიძლება იყოს, მაგალითად, ქა
ლაქგეგმარება) და ესეც არაეფექტური აღმოჩნდ
 ება ხოლმე რამდენადმე
მნიშვნ ელოვანი მიზნების მისაღწევად, ვინაიდ
 ან, იმისათვის, რომ მართ
ვის სასარგებლო ინსტრუმენტებს  წარმოადგენდეს, რაიო
 ნ ული ადმინისტ
რაციები მმართველობითი ფუნქციების მრავალ ასპექტს უნდა მოიც
 ავდეს.
ზოგჯერ იდეა გარდაიქმნ ება ხოლმე ადგილობრივ „საზოგადოებრივ ცენ
ტრთ
 ა“ მშენებლობის გეგმად, რაც მის ძირითად მნიშვნ ელობას, ახალი
პროექტების განხორციელების ზედაპირული ამოცანით ანაცვლ
 ებს. რა
იონ ული ადმინისტრაციის შენობები მოცემული რაიო
 ნ ის ფარგლებს შიგ
ნით უნდა იყოს განთავსებული და ერთმანეთთან ახლოს უნდა მდებარე
ობდეს. თუმცა, ამ მოთხოვნის აზრი ის არაა, რომ რაიმ ე მონუმენტალური
დაწესებულება აღვმ ართოთ, რომელიც ფიზიკური პარამეტრებით მოახ
დენს შთაბეჭდილებას. რაიო
 ნ ული ადმინისტრაციის საქმიან ობის ყველაზე
თვალსაჩინო ფიზიკური გამოხატულება უნდა იყოს ერთმანეთთან ძალდა
უტანებლად, წინასწარ „კავშირის დამყარების ზომების“ გამოყენების გარე
შე მოსაუბრე ადამიან ები.
რაიო
 ნ ული ადმინისტრაცია, როგორც მუნიციპალური მართვის ერთერთი ფორმა, არსებითად უფრო რთული რამაა, ვიდრე მცირე ქალაქების
ადმინისტრაციული სტრუქტურები, ადაპტირებული დიდ ქალაქთან – რას
თანაც დღეს გვაქვს საქმე. ქალაქის მართვა ეფექტურად რომ განხორცი
ელდეს, მისი ადმინისტრაციის ფუნდამენტური სტრუქტურა უფრო უნდა
გართულდეს. პარადოქსულია, რომ დღევანდელი სტრუქტურები უკიდუ
რესად გამარტივებულია.
აუცილებელია გავაცნობიეროთ, რომ დიდ ქალაქებში რაიო
 ნ ების
მართვა არ შეიძლება იყოს „წმინდა“ ან დოქტრინალური, ვერტიკალური
კავშირების იგნორირებით. ქალაქი, რაც არ უნდა დიდი იყოს ის, ქალაქად
რჩება. მისი შემადგენელი ნაწილები ურთიერთდაკავშირებულია. დიდი
ქალაქი არაა პატარა ქალაქების მექანიკური თავმოყრა. ასე რომ იყოს,
იგი, როგორც ქალაქი, არსებობას შეწყვეტდა.
მმართველობის დოქტრინალური რეორგანიზაცია, მხოლოდ ჰო
რიზონტალური ადმინისტრაციული სისტემის შექმნ ით ისეთივე დამღუპვე
ლად მარტივ, ქაოტ
 ურ და ქმედუუნარო ვითარებამდე მიგვიყვანდა, რო
გორსაც დღევანდელი ადმინისტრაციული დომხალი წარმოადგენს. სხვა
რომ არაფერი, ეს არაპრაქტიკული იქნებოდა, რადგან გადასახადები და
ფინანსური რესურსების განაწილება, ცენტრალიზებული საქალაქო ფუნქ
ციები უნდა იყოს. ქალაქის ზოგიერთი ოპერაცია რაიო
 ნ ის ადმინისტრაცი
ის ფარგლებს სცდება. ასეთ შემთხვევებში რაიო
 ნ ის ცხოვრების ყოველი
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ასპექტის დეტალური და ზუსტი ცოდნა არაარსებითია, დანაკლისის შევ
სება სწრაფადაა შესაძლებელი იმ რაიო
 ნ ული ადმინისტრატორებისგან
საჭირო ინფორმაციის მიღებით, რომელთაც კონკრეტული ადგილი იცი
ან.  მაგალითებია: წყალმომარაგება, ჰაერის დაბინძურებასთან ბრძოლა,
შრომითი შუამ ავლობა, სამუზეუმო საქმიან ობა, ზოოპ არკების, ციხეების
მართვა. ხშირად, ცალკეული სამმართველოს შიგნით ზოგიერთი ფუნქცია
გაუმართლებელია რაიო
 ნ ული მასშტ
 აბით, მაშინ, როცა სხვა ფუნქციები
გამართლებულია. მაგალითად, სისულელე იქნებოდა, თუკი ლიცენზი
რების სამმართვ ელო ტაქსის ლიცენზიებს რაიო
 ნ ის მასშტ
 აბით გასცემდა,
მაგრამ ისეთი საქმიან ობები, როგორიცაა ძველმანებით ვაჭრობა, ქუჩის
ვაჭრობა, წვრილი ხელოსნობა, დასაქმების სააგ
 ენტოების საქმიან ობა და
მრავალი სხვა, რომლებიც ლიცენზიებს საჭიროებს, კარგი იქნებოდა რაი
ონული მასშტ
 აბით გვეკონტროლებინა.
გარდა ამისა, დიდმა ქალაქმა შეიძლება დაიქ ირაოს რომელიმე სპე
ციალ
 ისტი, თუმცა ის მეტ სარგებლობას მოიტ
 ანს, თუკი ერთ რომელიმე
რაიო
 ნზე არ იქნება მიბმული. ასეთი „მოძრავი“ ტექნოლოგი, ან ამა თუ იმ
სფეროს სპეციალ
 ისტი იმ რაიო
 ნ ის ადმინისტრატორის ხელმძ ღვანელო
ბით უნდა მუშაობდეს, სადაც მისი მომსახურება მოცემულ მომენტში იქნება
აუცილებელი.
რაიო
 ნ ული ადმინისტრაციის დაფუძნებით, ქალაქმა უნდა სცადოს
ყოველი სამსახური, სადაც რაიო
 ნ ის ცოდნა მნიშვნ ელოვანია – ახალი
სტრუქტურული პრინციპის მიხედვით გარდაქმნ ას. თუმცაღა ზოგიერთი
სამსახურის ან მათი ქვედანაყოფის შემთხვევაში აუცილებელი იქნება
ვნახოთ, როგორ მუშაობს ახალი სისტემა. შესაძლოა, სხვადასხვა სახის
შესწორებები გახდეს საჭირო. სისტემისთვის წინასწარი მკაცრი, ურყე
ვი ფუნქციონ ირების სქემების დადგენა კი საჭირო არაა. ახალი სისტემა
მოქმედებაში რომ მოვიყვანოთ და ამის შემდეგ მასში საჭირო ცვლილე
ბები შევიტანოთ, იმაზე მეტი ფორმალური ძალაუფლება არ დაგვჭ ირდე
ბა, ვიდრე საჭიროა დღეს, როდესაც ცალკეული სამსახურები თავიანთი
საქმიან ობის დახვეწას ცდილობენ. ამის განხორციელებისთვის აუცილე
ბელია ძლიერი ქალაქის მერი, რომელსაც გულწრფ
 ელად სჯერა ხალხის
თვითმმ ართველობის უნარის (ეს ორი თვისება როგორც წესი, განუყოფე
ლია).
ერთი სიტყვით, ვერტიკალური დარგობრივი სამმართველოები, მო
იცავს რა მთელ ქალაქს, ძველებურად გააგრძ ელებს არსებობას და ერთ
მთლიან ობად შეკრავს რაიო
 ნ ებში მიღებულ ინფორმაციას ა და იდეებს.  
მაგრამ თითქმის ყველა შემთხვევაში, სხვადასხვა სამსახურების შიდა ორ
განიზაცია, რაციონ ალიზებული და ავტომატურ რეჟიმში ურთიერთშეთან
ხმებული იქნება, რაც უზრუნველყოფს ერთმანეთთან და ქალაქის ლო
კალობებთან კავშირის საბაზისო ფუნქციურ გააზრებულობას. კერძოდ,
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ქალაქგეგმარების სამსახური ქალაქის მასშტ
 აბით არსებობას გააგრძ ე
ლებს, მაგრამ მისი თითქმის ყველა თანამშრ
 ომელი (მათ შორის, იმედი
ვიქონიოთ, მათგან ყველაზე ნიჭიერნი), ქალაქს დეცენტრალიზებულად
მოემსახურება ადმინისტრაციულ რაიო
 ნ ებში – იმ ერთადერთ დონეზე, სა
დაც შესაძლებელია ქალაქის ცხოველმყ ოფელობის ამაღლებისაკენ მი
მართული პროექტების შემუშავება, კოორდინირება და განხორციელება.
დიდი ქალაქების ადმინისტრაციული რაიო
 ნ ები სწრაფად ჩამოყა
ლიბდება მოქმედ პოლიტიკურ სუბიექტებად, რამდენადაც მათ რეალ
 ური
ორგანოები ეყოლება, რაც ინფორმაციის შეკრების, რეკომენდაციების შე
მუშავების, გადაწყვეტილებების მიღების და მათი განხორციელების საშუ
ალებას იძლევა. ეს იქნება ახალი სისტემის ერთ-ერთი მთავარი უპირატე
სობა.
ქალაქების მცხოვრებთათვის აუცილებელია საყრდ
 ენი წერტილები,
საიდ
 ანაც ისინი ხელისუფლებაზე ზეწოლას განახორციელებენ, საკუთარ
პრობლემებსა და მოთხოვნილებებზე ხმამაღლა განაცხადებენ. ადმინის
ტრაციული რაიო
 ნ ები გარდაუვლად ჩამოყალიბდება ასეთ საყრდ
 ენ წერ
ტილებად. მრავალ იმ კონფლიქტთაგან, რომლებიც დღეს ვერტიკალური
საქალაქო ადმინისტრაციის ლაბირინთებში წამოიჭრება (ან „გადაიჭრება“
დაზარალებული მხარის არარსებობის გამო, რადგან მოქალაქეთათვის
რთული გასარკვევია, საიდ
 ან დაატყდათ თავს უბედურება), რაიო
 ნ ულ
დონეზე გადაინ აცვლ
 ებს. ქალაქების თვითმმ ართველობისათვის ეს აუცი
ლებელია, იმის მიუხედავად, როგორ განვიხილავთ მას – როგორც შე
მოქმედებით პროცესს, თუ როგორც კონტროლს (ცხადია, ორივე მათგანი
ერთდრ
 ოულად არსებობს). რაც უფრო ვრცელი, უსახური და შეუცნობელი
ხდება დიდი ქალაქის ხელისუფლება, რაც უფრო კარგავს სიცხადეს ადგი
ლობრივი საკითხები, საჭიროებები და პრობლემები საერთო მასაში, მით
უფრო გაფანტული და არაეფექტური ხდება სამოქალაქო აქტივობა და სა
მოქალაქო კონტროლი. შეუძლებელია მოველოდეთ, რომ მოქალაქენი
ენთუზიაზმს, პასუხისმგ
 ებლობასა და გამოცდილებას გამოავლენენ დიდი
ქალაქის მასშტ
 აბების საკითხთა გადაჭრისას, თუკი ადგილებზე, რომელ
თაც ადამიანთა ინტერესები ყველაზე უშუალ
 ოდ უკავშირდება, თვითმმ არ
თველობა, თითქმის, სრულიად შეუძლებელია.
ადმინისტრაციულ რაიო
 ნს, როგორც პოლიტიკურ სუბიექტს, უეჭ
ველად დასჭირდება ხელმძ ღვანელი, და ბუნებრივია, ეყოლება კიდეც
– ოფიციალ
 ურად თუ არაოფ
 იციალ
 ურად. ოფიციალ
 ურ, ქაღალდების მი
ხედვით ყველაზე შესაფერის ზომას შეიძლება წარმოადგენდეს ქალაქის
მერის წინაშე ანგარიშვალდებული ადგილობრივი „მერის“ დანიშვნ ა. თუმ
ცა, მალე თანამდებობაზე დანიშნულ ადამიანს შეავ იწროებს რომელიმე
არჩეული წარმომადგენელი, რადგან ამა თუ იმ მიზნის მისაღწევად მანევ
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რირებისას, მოქალაქეთა ჯგუფები ყოველთვის, როცა შესაძლებელი იქ
ნება, უფრო მეტ ზეწოლას სწორედ არჩეულ წარმომადგენელზე განახორ
ციელებენ, ხოლო თუკი წარმატების შანსი გაჩნდ
 ება, მხარს დაუჭერენ მას.
ამომრჩ ეველი საკმაოდ ჭკვიანია საიმ ისოდ, რომ ქცევის ალტერნატიულ
გზათაგან ის აირჩიოს, რომლითაც რაიმ ეს მიღწევა შეიძლება. თითქმის
გარდაუვლად, შესაბამისი რაიონ ის მოსახლეობ ის მიერ არჩეული ესა თუ
ის მოღვაწე, ფაქტობრივად, ადგილობრივი „მერი“ გახდება. სწორედ ეს
ხდება დღეს დიდი ქალაქების სოციალ
 ურად და პოლიტიკურად ეფექტურ
რაიო
 ნ ებში. 6
საინტერესოა, როგორია ადმინისტრაციული რაიო
 ნ ის კარგი ზომა?
როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, ქალაქის რაიო
 ნ ები, რომლებიც
ეფექტურად მოქმედებს, გეოგრაფიულად იშვიათ
 ად იკავებს ოთხ კვადრა
ტულ კილომეტრზ ე მეტ ფართობს. უფრო ხშირად,  ნაკლებსაც კი.
თუმცა, ამ გამოცდილებიდან, სულ მცირე, ერთი თვალსაჩინო გა
მონაკლისი მაინც არსებობს, და მას მნიშვნ ელოვანი მაგალითის როლის
შესრულება შეუძლია.  ჩიკაგოს რაიო
 ნ ი ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ი დაახლოებით
თერთმეტ-ნ ახევარი კვადრატული კილომეტრის ფართობს მოიც
 ავს, რაც
ორჯერ აჭარბებს სხვა ადგილებიდან მიღებული მონაცემების საფუძველ
ზე დადგენილ, მაქსიმალურად ეფექტური რაიო
 ნ ის ზომას.
ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ი, უკვე მოქმედებს, როგორც ადმინისტრაციული
რაიო
 ნ ი, არა ფორმალურად ან თეორ
 იულად, არამედ ფაქტობრივად. ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ში, ადგილობრივი მთავრობის რანგში უფრო დიდი მნიშვ
ნელობა აქვს არა ზოგადად საქალაქო ადმინისტრაციას, არამედ – ბექოფ-ზ ე-იარდს ის საბჭოს, რომელიც მოკლედ აღვწ ერე მეთექვს მეტე თავში.
გადაწყვეტილებებს, რომელთა მიღებაც მხოლოდ ოფიციალ
 ურ დონეზეა
შესაძლებელი, საბჭო წარუდგენს ქალაქის ადმინისტრაციას, რომელიც,
ასე ვთქვათ, გადაჭარბებულ ყურადღებას ამჟღ
 ავნებს. გარდა ამისა, საბ
ჭო თავად უზრუნველყოფს მოსახლეობ ას მთელი რიგი მომსახურებებით,
6   ამ თვალსაზრისით, როგორც ჩანს, ადგილობრივი „მერები“ ორი ფაქტორის გავლენით
ჩნდებიან: ერთი მხრივ, მათი ადვილად მისაწვდ
 ომობის და საკითხების წარდგ
 ენისას წარ
მატების გამო, და მეორ
 ე მხრივ, ამომრჩ ეველთა რიცხვის მიხედვით. პირველი ფაქტორის
გამო, მათ მიერ დაკავებული ოფიციალ
 ური თანამდებობები არცთ
 უ იშვიათად განსხვავდე
ბა ერთი ქალაქის ფარგლებშიც კი. მაგრამ მეორ
 ე ფაქტორიც არანაკლებ მნიშვნ ელოვანია.
თუმცა, მრავალ ქალაქში, ადგილობრივი „მერები“, ხშირად, საქალაქო საბჭოს დეპუტატები
არიან. ნიუ-იორკისთვის ეს არაა დამახასიათ
 ებელი, ვინაიდ
 ან იქ დეპუტატები ამომრჩ ეველ
თა ძალზე დიდი რაოდ
 ენობიდან (300 000) აირჩევიან. უფრო ხშირად, ნიუ-იორკში ადგილობ
რივი „მერები“ არიან შტატის საკანონმდ
 ებლო ორგანოს წევრები, რომელთაც ქალაქის ად
მინისტრაციის აგან რაიმ ეს მიღების მცდელობისას მიმართავენ მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი
საარჩევნო ოლქები ყველაზე მცირეა ქალაქში (დაახლ. 115 000 ადამიან ი). საკანონმდ
 ებლო
ორგანოს კარგ ნიუ-იორკელ დეპუტატებს, მოქალაქეთა ინტერესების დასაცავად, ქალაქის
ხელისუფლებასთან უფრო მეტად აქვთ საქმე, ვიდრე შტატის მთავრობასთან. ისინი ზოგჯერ
ძალზე მნიშვნ ელოვან როლს ასრულებენ სწორედ როგორც ქალაქის მოღვაწეები, თუმცა
ფორმალურად, ეს სულაც არ შედის მათ მოვალეობ აში. ეს რაიო
 ნ ული პოლიტიკური ცხოვ
რების ერთგვარი სუროგატია (ავტ. შენ.).
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რომლებიც სხვაგან, თუკი საერთოდ სრულდება, ოფიციალ
 ური ადმინისტ
რაციის ზედამხედველობით ხორციელდება.
საფიქრებელია, რომ ბექ-ოფ-ზ ე-იარდს ის საბჭოს სწორედ ეს უნარი
– იმოქმედოს როგორც სახელმწ იფო ძალაუფლების ნამდვ ილმა, თუმცა
ღა არაოფიციალურმა ორგანომ, შესაძლებლობას აძლევს რაიო
 ნს ასეთი
არატიპურად დიდი გეოგრაფიული არეალ
 ი მოიცვას. თუ მოკლედ ვიტყ
ვით, ეფექტურმა რაიო
 ნ ულმა იდენტობამ, რაიო
 ნ ის თვითმყ ოფადობამ,
რომელიც, როგორც წესი, თითქმის მთლიან ად შიდა ჯვარედინ გამოყენე
ბას ეფუძნება, მოქნილი ადმინისტრაციული ორგანიზაციის წყალობით, აქ
კიდევ უფრო მყარი ნიად
 აგი შეიძ ინა.
ამ მაგალითს შესაძლოა მნიშვნ ელობა ჰქონდეს დიდი ქალაქების
იმ ტერიტორიებისათვის, სადაც ერთ-ერთი პირველადი ფუნქცია საცხოვ
რებელია, მაგრამ მოსახლეობის სიმჭიდროვე დაბალია იმისთვის, რომ
სიცოცხლისუნარიან რაიო
 ნს შეესაბამებოდეს. ასეთ ზონებში საჭიროა
ფუნქციების კონცენტრაციის ქალაქის ნორმებთან შესაბამისობაში მოყ
ვანა. საბოლოოდ, ასეთ გეოგრაფიულად ფართო მონაკვეთზე შეიძლება
ორი რაიო
 ნ ი წარმოიშვას. მაგრამ, სანამ ეს არ მომხდარა, თუკი ბექ-ოფ-ზე-იარდს ის მაგალითი იმას ნიშნავს, რასაც მე ვფიქრობ, რაიო
 ნ ის ადმი
ნისტრაციის მიერ უზრუნველყოფილი კავშირები, შეიძლება   დაეხმაროს
არამჭიდროდ დასახლებულ ზონებს იარსებოს როგორც რაიო
 ნ ებმა არა
მხოლოდ ადმინისტრაციული, არამედ პოლიტიკური და სოციალ
 ური
თვალსაზრისითაც.
ქალაქის ცენტრებისა და საწარმოო დაწესებულებების თავმოყრის
არეალთა მიღმა, თითქმის ყოველთვის, რაიო
 ნ ის ერთ-ერთ ძირითად
ფუნქციას საცხოვრებელი წარმოადგენს. ამიტომ მოსახლეობ ის რაოდ
 ე
ნობა, მნიშვნ ელოვანია რაიო
 ნის ზომის განსაზღვრ
 ისას. ქალაქის სამე
ზობლოებისადმი მიძღვნ ილ მეექვს ე თავში, ემპირიულად განვს აზღვრ
 ე
ეფექტური რაიო
 ნი: იგი უნდა იყოს მოსახლეობ ის მიხედვით საკმაოდ დი
დი, რათა წარმატებით დაიცვას საკუთარი ინტერესები ქალაქის დონეზე,
მაგრამ არც იმდენად დიდი, რომ ცალკეული უბნები მათში ჩაიკ არგოს და
ყურადღების მიღმა დარჩეს. შესაბამისი მოსახლეობ ის რაოდ
 ენობა ქალა
ქების მიხედვით განსხვავებული იქნება – 30000-დან ისეთი ქალაქებისთ
ვის, როგორიცაა ბოსტონი და ბალტიმორი, მინიმუმ 100000-დან – მაქსიმუმ
200000-მდე უმსხვილესი ქალაქებისათვის. თუმცა, რაიო
 ნ ის მიერ ადმინის
ტრაციული ფუნქციის განხორციელებისათვის, ჩემი აზრით, 30000 ცოტაა.
უფრო რეალ
 ისტური მინიმუმი იქნებოდა 50000. თუმცა, 200000-იანი მაქსი
მუმი გულისხმობს რაიო
 ნ ის ადმინისტრაციულ ფუნქციას, და არა მხოლოდ
პოლიტიკურს ან სოციალ
 ურს, რადგან უფრო დიდი  რაიო
 ნ ის შემთხვევა
ში, შეუძლებელი ხდება მისი  ერთ მთლიან ობად ან დეტალებში აღქმა.
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დიდი ქალაქები დღეის ათვის კიდევ უფრო დიდი დასახლებების შე
მადგენელ ნაწილებად ჩამოყალიბდა, რომლებიც მოსახლეობ ის აღწე
რის დოკუმენტებში სტანდარტულ მეტროპოლიურ არეალ
 ებად მოიხსენი
ება. ასეთი არეალ
 ი თავის თავში მოიც
 ავს მსხვილ ქალაქს (ზოგჯერ არა
ერთს, როგორც მაგალითად, ნიუ-იორკ – ნიუარკისა და სან-ფ
 რანცისკო
– ოკლენდის მეტროპოლიური არეალ
 ებია) და მასთან დაკავშირებულ პა
ტარა ქალაქებს, მცირე ქალაქ-თ
 ანამგზავრებს, სოფლებს და გარეუბნებს,
რომლებიც დიდი ქალაქის პოლიტიკური საზღვრ
 ების მიღმა მდებარეობს,
მაგრამ მათ ეკონომიკურ და სოციალ
 ურ ორბიტაზეა განთავსებული. სტან
დარტული მეტროპოლიური არეალ
 ების ზომები, როგორც გეოგრაფიული,
ასევე მოსახლეობ ის რაოდ
 ენობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, წარ
მოუდგენლად იზრდ
 ება ბოლო 15 წლის განმავლობაში. ამის მიზეზია, პირ
ველ რიგში, კატაკლიზმური ფული, რომელიც მძლავრ ნაკადებად მიაწყ
და ქალაქების შემოგარენებს და თავად ქალაქები მშრალზე დატოვა, რის
შესახებაც მეთექვს მეტე თავში ვსაუბრობდი. გარდა ამისა, კიდევ ერთი
მიზეზი ისაა, რომ დიდი ქალაქები, როგორც ქალაქები, საკმარისად კარ
გად არ ფუნქციონ ირებს. და ბოლოს, მნიშვნ ელოვანი მიზეზია ისიც, რომ
პირველი ორი მიზეზით განპირობებულმა სუბურბანულმა და ნახევრადსუ
ბურბანულმა ზრდამ, წარსულში განცალკევებული მცირე ქალაქებისა და
სოფლების შთანთქმა გამოიწვია.
მეტროპოლიური არეალ
 ების ადმინისტრაციულად დანაწევრებულ
დასახლებებს მრავალი, განსაკუთრებით ქალაქგეგმარებითი ხასიათ
 ის
საერთო პრობლემა აქვს. არა დიდი ქალაქი, არამედ სწორედ მეტროპო
ლიური არეალ
 ი წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნ ელოვან ერთეულს, როდე
საც საუბარია წყლის დაბინძურებაზე, მსხვილმასშტ
 აბიან სატრანსპორტო
პრობლემებზე, მიწათსარგებლობასა და მიწის რესურსების გაფრთ
 ხილე
ბაზე, გრუნტის წყლების დონის შენარჩუნებაზე, ველური ბუნებისა და დიდი
რეკრეაც
 იული არეალ
 ების დაცვაზე და სხვა.
ვინაიდ
 ან ყველა ეს რეალ
 ური და მნიშვნ ელოვანი პრობლემა არსე
ბობს, და რამდენადაც ჩვენ არ გაგვაჩნია მათი გადაჭრის საკმაოდ კარგი
ადმინისტრაციული საშუალ
 ებები, შემუშავდა„მეტროპოლიური მთავრო
ბის“ კონცეფცია. ამ კონცეფციის თანახმად, პოლიტიკურად დანაწევრე
ბული დასახლებები, შეინ არჩუნებს რა წმინდა ადგილობრივ საკითხებში
პოლიტიკურ დამოუკიდებლობასა და თვითმყ ოფადობას, ამავდრ
 ოულად
ფედერალურ საწყისებზე უნდა გაერთიანდეს და ჩამოაყ ალიბოს მეტრო
პოლიური ხელისუფლება, რომელსაც ექნება ფართო უფლებამოსილება
დაგეგმარების სფეროებში და გეგმების რეალ
 იზაციის ათვის საჭირო ად
მინისტრაციული ორგანოების მართვაში. ყველა დასახლებული პუნქტის
საგადასახადო შემოსავლებიდან გარკვეული წილი მეტროპოლიურ მთავ
რობას უნდა გადაეცეს, რაც ყველაფერ სხვასთან ერთად, დიდ ქალაქებს
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ფინანსურ ტვირთს, ნაწილობრივ, შეუმსუბუქებს. ამ ტვირთს ისინი საზღაუ
რის გარეშე ეზიდებიან, უფლებას აძლევენ რა პერიფერიებს ისარგებლონ
ქალაქის ცენტრში მდებარე სხვადასხვა სახის საშუალ
 ებებით. პოლიტი
კური საზღვრ
 ები, რომლებიც ხელს უშლის არეალ
 ის შიგნით ერთობლივ
დაგეგმარებასა და მეტროპოლიისთვის საერთო საშუალ
 ებების შენახვას,
ამგვარად უნდა იქნას დაძლეული.
მეტროპოლიური მთავრობის იდეა პოპულარული არაა მხოლოდ
ქალაქმგ
 ეგმარებელთა შორის. როგორც ჩანს, იგი ჭკუაშ ი დაუჯდა ბევრ
მსხვილ ბიზნესმენსაც. ისინი მრავალ საჯარო გამოსვლ
 აში აცხადებენ,
რომ ეს „მართვის ბიზნესის“ განხორციელების ძალზე რაციონ ალური სა
შუალ
 ებაა. მეტროპოლიური მთავრობის მომხრეები, მეტროპოლიური და
გეგმარების სირთულეების საჩვენებლად, სტანდარტულ და თვალსაჩინო
არგუმენტებს – მეტროპოლიური არეალ
 ების პოლიტიკურ რუკებს იყენე
ბენ. რუკების ცენტრშ ი თვალშისაცემად მსხვილი,  მკაფიო ზონა მდებარე
ობს, რომელსაც დიდი ქალაქის ადმინისტრაცია განაგებს; პერიფერიებზე
კი ერთმანეთის გადამფარავი, განმეორ
 ებადი, მიჯრილი მონაკვეთების
ნაზავია, რომლებზეც პასუხს აგებენ მცირე და საშუალ
 ო ზომის ქალაქთა,
ოლქების,  ქალაქ-თ
 ანამგზავრების, ასევე, აუცილებლობით განპირობებუ
ლი სპეციალ
 ური ადმინისტრაციული რაიო
 ნ ების  მთავრობები, რომლებიც
ზოგ შემთხვევაში დიდი ქალაქის საზღვრ
 ებშიც შედიან.
მაგალითად, ჩიკაგოს მეტროპოლიური არეალ
 ი, გარდა თავად ჩი
კაგოს მუნიციპალური ადმინისტრაციის ა, შედგება ათასამდე  ერთმანეთ
ზე მიჯრილი, ან ერთმანეთის ნაწილობრივ გადამფარავი  ადგილობრივი
ადმინისტრაციული ერთეულისგან. 1957 წელს ქვეყნის 174 მეტროპოლია
16210 ცალკეულ ადმინისტრაციას ითვლ
 იდა.
„ხელისუფლების ნაკუწების გიჟური საბანი“ – ესაა სტანდარტული მე
ტაფორა, რომელიც ასეთ შემთხვევებში გამოიყ ენება და მრავალი თვალ
საზრისით, იგი სწორია. შესაბამისად, დასკვნ ა ისაა, რომ ადმინისტრაციის
„ნაკუწების საბანს“ ფუნქციონ ირების უნარი არ აქვს და არ შეუძლია მეტ
როპოლიური არეალ
 ის მასშტ
 აბით დაგეგმარების ან მოქმედების საფუძვ
ლად გამოდგეს.
მეტროპოლიურ არეალ
 ებში, დროდადრო, კენჭისყრ
 აზე გამო
აქვთ მეტროპოლიური მთავრობის იდეა. ამომრჩ ევლები უცვლ
 ელად და
უმოწყალოდ უარყოფენ მას7 და ისინი სწორადაც იქცევიან, მიუხედავად
ბევრი მეტროპოლიური არეალ
 ის პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირე
ბული, ერთობლივი და კოორდინირებული მოქმედებების (და ამ მოქმე
დებების ფინანსური უზრუნველყოფის) აუცილებლობისა. აგრეთვე იმის
7   გამონაკლისს წარმოადგენს მაია მ ის მეტროპოლიური არეალ
 ი. თუმცა, იმისათვის, რომ
ამომრჩ ეველს აქ „მეტროპოლიური მთავრობის“ იდეა გაემართლებინა, მისმა წარმომადგენ
ლებმა ადმინისტრაცია ისეთი მცირე უფლებამოსილებით აღჭურვეს, რომ სიახლე, არსები
თად, სიმბოლურ ჟესტამდე დაიყვანება (ავტ. შენ.).

447

მიუხედავადაც, რომ კიდევ უფრო მწვავედ დგას არეალ
 ების ადმინისტრა
ციულ ერთეულთა შორის ადგილობრივი კოორდინაციის საკითხი.ამომ
რჩევლები სწორად იქცევიან, რადგან სინამდვ ილეში ჩვენ არ გვაქვს არც
სტრატეგია, არც ტაქტიკა, რომელიც მეტროპოლიის ფარგლებში ადმინის
ტრირებისა და დაგეგმარების ეფექტურობას უზრუნველყოფდა.
რუკები, რომელთა მეშვეობ ითაც არსებულ სიტუაც
 იას „გვიხსნიან“,
საშინელ ტყუილს შეიც
 ავს. თვალშისაცემად მკაფიო, სუფთა ზონა, რომე
ლიც ქალაქის ძირითადი ბირთვის   „ერთიან“ ადმინისტრაციას გამოხა
ტავს, სინამდვ ილეში, რა თქმა უნდა, ასევე „ნაკუწების გიჟური საბანია“ და
კიდევ უფრო უარესია, ვიდრე ის, რომელსაც ადგილობრივი ადმინისტრა
ციების ფრაგმენტები პერიფერიებში ქმნის.
ამომრჩ ევლები, სავსებით საფუძვლ
 იან ად, აცხადებენ უარს ფედე
რაციულ გაერთიან ებაზე ისეთ სისტემაში, სადაც სიდიდე ლოკალურ უძ
ლურებას, დაგეგმარების ზეგამარტივებასა და ადმინისტრაციულ ქაოსს
ნიშნავს. აკი სწორედ ეს ახასიათ
 ებს დღევანდელ მსხვილ მუნიციპალიტე
ტებს. რა უპირატესობა აქვთ ყველაფრის მიმტაცებელ დამგეგმარებლებს,
დაგეგმარების საერთოდ არარსებობასთან შედარებით? რა უპირატესობა
აქვს მსხვილ ადმინისტრაციას, რომლის ლაბირინთებში ვერავინ შეძლებს
გამოსავლის პოვნას – წვრილი ქალაქ-თ
 ანამგზავრებისა და სუბურბანული
ადმინისტრაციების „ნაკუწების საბანთან“ შედარებით?
ჩვენ უკვე გვაქვს ადმინისტრაციული ერთეულები, რომლებიც ხმა
მაღლა მოგვიწოდებს შევიმუშავოთ ახალი, ქმედუნარიან ი სტრატეგიები
და ტაქტიკები მსხვილი მეტროპოლიური არეალ
 ების ადმინისტრირებისა
და მათ ფარგლებში დაგეგმარების უზრუნველსაყოფად. რა თქმა უნდა,
მხედველობაში დიდი ქალაქები მაქვს. მეტროპოლიური ადმინისტრაცი
ის ეფექტური სისტემა, საწყის ეტაპზე დიდ ქალაქებში უნდა შემუშავდეს და
დაინ ერგოს, რადგან აქ მათ გამოყენებას, არანაირ
 ი ფიქსირებული პოლი
ტიკური საზღვრ
 ები არ უშლის ხელს. აი, სად უნდა მოხდეს მსხვილი საერ
თო პრობლემების გადაჭრის მეთოდებზე ექსპერიმენტირების დაწყებაც
ისე, რომ ზიან ი არ მივაყენოთ მცირე დასახლებულ პუნქტებსა და თვითმ
მართველობის პროცესებს.
თუ დიდი ქალაქები ისწავლის მართვას, კოორდინაციას ა და დაგეგ
მარებას ადმინისტრაციული რაიო
 ნ ების სისტემის ფარგლებში, მაშინ ჩვენ,
როგორც საზოგადოება, შესაძლოა იქამდე გავიზარდოთ, რომ  მეტროპო
ლიური არეალ
 ების „ნაკუწების საბნების“ მართვაში გავერკვეთ. დღეს კი,
ამის გაკეთება არ ხელგვეწიფება; არ გაგვაჩნია გონივრული პრაქტიკული
მიდგომა მსხვილი მეტროპოლიური ადმინისტრირება-დაგეგმარებისადმი
და გვაქვს მხოლოდ მცირე ზომის ქალაქებისთვის გამოსადეგი ადმინისტ
რაციული მეთოდების სულ უფრო ნაკლებად ადეკვატური ადაპტაციები.
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რა სახის პრობლემაა ქალაქი
აზროვნებას, მოქმედების სხვა ფორმათა მსგავსად, თავისი სტრატე
გია და ტაქტიკა აქვს. ქალაქებზე მსჯელობისას რაიმ ე გზას რომ დავადგეთ,
აუცილებელია გვესმოდეს, რა სახის პრობლემების წინაშე გვაყენებს იგი,
რამდენადაც, ყველა სხვადასხვა სახის პრობლემაზე სხვადასხვანაირ
 ი
განსჯაა საჭირო. ის, თუ უფრო დიდი ალბათობით, აზროვნების რომელი
გზები მოგვიტანს სარგებელს და დაგვეხმარება ჭეშმარიტების დადგენა
ში, დამოკიდებულია არა მსჯელობის სტილზე, არამედ თავად მსჯელობის
საგნის არსზე.
ამ საუკუნის მრავალ რევოლუციურ გარდაქმნ ათა შორის, ალბათ,
ყველაზე საფუძვლ
 იან ი სამყაროს კვლევისადმი ჩვენს გონებრივ მიდგო
მებში მომხდარი გარდაქმნ ებია. მხედველეობ აში მაქვს არა ახალი მექანი
კური ტვინები, არამედ ანალიზისა და აღმოჩენათა გაკეთების მეთოდები,
რომლებიც ადამიან ის გონმა გამოიმ უშავა – აზროვნების ახალი სტრატე
გიები. ეს მეთოდები, ძირითადად,  მეცნიერების წიაღში განვითარდა, მაგ
რამ გონების სიფხიზლე და ინტელექტუალ
 ური გამბედაობ ა, რომელთაც
ისინი განასახიერებს, თანდათან ძიების სხვა სფეროებზეც ზემოქმდ
 ებს.
თავსატეხები, რომლებიც მანამდე თითქოსდა ანალიზისთვის შეუვალი
იყო, უფრო და უფრო ექვემდებარება გონებრივ იერიშს. მეტიც, ზოგიერთი
ამ თავსატეხის ბუნება ისეთი არ აღმოჩნდ
 ა, როგორც მანამდე ეგონათ.
რომ გავიგოთ, რა საერთო აქვს  სააზროვნო სტრატეგიებში მომხდარ
ცვლილებებს ქალაქებთან, აუცილებელია ცოტა ჩავუღრმ ავდეთ სამეცნი
ერო აზრის ისტორიას. ამ ისტორიის აღწერას და   შესანიშნავ განმარტე
ბას შეიც
 ავს ესე მეცნიერებისა და მისი სირთულეების შესახებ, რომელიც
1958 წლის Annual Report of the Rockefeller Foundation - ში გამოქვეყნდ
 ა. იგი
დაწერილია დოქტორ უორენ უივერის მიერ, საბუნებისმეტყველო და სა
მედიცინო მეცნიერებათა ფონდის ვიცე-პრ
 ეზიდენტის თანამდებობიდან
გადადგომისას. ამ ესედან საკმაოდ მოზრდ
 ილ ციტატებს მოვიყვან, ვინაი
დან დოქტორ უივერის ნააზრევი, პირდაპირ კავშირშია ქალაქების შესახებ
მსჯელობასთან. მისი შენიშვნ ები, არაპირდაპირი გზით, ქალაქგეგმარების
მთელი ინტელექტუალ
 ური ისტორიის შეჯამებაა.
დოქტორი უივერი ჩამოთვლ
 ის მეცნიერული აზრის განვითარების
სამ სტადიას: 1. მარტივ ამოცანათა გადაჭრის უნარი; 2. არაორგანიზებუ
ლი სირთულის   ამოცანათა გადაჭრის უნარი; 3. ორგანიზებული სირთუ
ლის ამოცანათა გადაჭრის უნარი.
„მარტივს“ იგი ისეთ ამოცანებს უწოდებს, რომლებიც ორ ფაქტორს
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– თავიანთ ქცევაში პირდაპირ ურთიერთდაკავშირებულ ორ ცვლადს შე
იცავს და ეს მარტივი ამოცანები, როგორც დოქტორი უივერი მიუთითებს,
პრობლემათა პირველი ტიპი იყო, რომელთა გადაჭრაც მეცნიერებამ შეძ
ლო:
„უხეშად რომ ვთქვათ, XVII-დან XIX საუკუნემდე პერიოდში, ფიზი
კამ ისწავლა ორცვ ლ
 ადიან ამოცანათა ამოხსნა. ამ სამი საუკუნის განმავ
ლობაში, მეცნიერებამ შეიმ უშავა ისეთი პრობლემების ექსპერიმენტული
და ანალიტიკური მეთოდები,   სადაც ერთი სიდიდე, ვთქვათ, გაზის წნე
ვა, მნიშვნ ელოვანწილადაა დამოკიდებული მეორ
 ე სიდიდეზე – გაზის
მოცულობაზე. ამ ამოცანებს არსებითად ის ახასიათ
 ებს, რომ პირველი
ცვლადის ქცევა შეიძლება აღვწ ეროთ სიზუსტის დამაკმაყოფილებელი ხა
რისხით მხოლოდ მაშინ, თუკი მხოლოდ მეორ
 ე სიდიდეზე მის დამოკიდე
ბულებას გავითვალისწინებთ და ყურადღებას არ მივაქცევთ სხვა ფაქტო
რების მეორ
 ად ზეგავლენებს.
მსგავსი ორცვ ლ
 ადიან ი ამოცანები, არსებითად, მარტივი სტრუქტუ
რისაა... იმ ეტაპზე კი, სიმარტივე მეცნიერების პროგრესის აუცილებელი
პირობა იყო.
მეტიც, აღმოჩნდ
 ა, რომ ფიზიკის მეცნიერებათა კოლოსალური
პროგრესი  ამ არსებითად მარტივი თეორ
 იებისა და ექსპერიმენტების სა
ფუძველზე გახდა შესაძლებელი...  1900 წლამდე სწორედ ამ, ორ ცვლად
ზე დაფუძნებულმა მეცნიერებამ  ჩაუყარა საფუძველი სინათლის, ბგერის,
სითბოს, ელექტრობის თეორ
 იებს... შექმნ ა ტელეფონი და რადიო, ავტო
მობილი და თვითმფ
 რინავი, ფონოგრაფი და კინემატოგრაფი, ტურბინა
და დიზელის ძრავა, თანამედროვე ჰიდროელექტროსადგური...“
მხოლოდ 1900 წლის შემდეგ, ფიზიკის მეცნიერებებმა აქტიურად და
იწყო პრობლემათა ანალიზის მეორ
 ე მეთოდის განვითარება. დოქტორი
უივერი აგრძ ელებს:
„ზოგიერთი მდიდარი წარმოსახვის მეცნიერი ორცვ ლ
 ადიან ი, ან უკი
დურეს შემთხვევაში, სამ ან ოთხცვ ლ
 ადიან ი პრობლემების შესწავლიდან,
მეორ
 ე უკიდურესობაში გადავიდა. მათ თქვეს: „მოდით, განვავითაროთ
ანალიტიკური მეთოდები, რომლებიც საშუალ
 ებას მოგვც
 ემს ვიმუშაოთ
ორ მილიარდ ცვლადზე“. მეცნიერებმაც (ხშირად მათემატიკოსთა წამ
ყვანი როლით) არ დააყ ოვნეს და შეიმ უშავეს ალბათობის თეორ
 იის ა და
სტატისტიკური მექანიკის მძლავრი ტექნიკები, რომლებსაც შეუძლია თავი
გაართვას არაორგანიზებული სირთულის ამოცანებს.
იდეის არსის გასაგებად მარტივი ილუსტრაცია განვიხილოთ. XIX
საუკუნის კლასიკური დინამიკა ვარგისი იყო ბილიარდის მაგიდაზე ერ
თი ბურთის მოძრაობ ის ანალიზისა და წინასწარმეტყველებისათვის; შე
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საძლოა, თუმცა გამოთვლ
 ის საოც
 არი გართულებით, ორი და სამი ბურ
თის მოძრაობ ისაც კი... მაგრამ, როგორც კი ბურთების რაოდ
 ენობა ათს
ან თხუთმეტს აღწევს, როგორც პულის თამაშისას, ამოცანა უკიდურესად
რთულდება – რაიმ ე თეორ
 იულ პრობლემათა გამო კი არა, მხოლოდ იმი
ტომ, რომ ამდენი ცვლადის სპეციფიკურ დეტალთა ანალიზი ჩვენს პრაქ
ტიკულ შესაძლებლობებს აღემატება.
მაგრამ, წარმოიდგინეთ უზარმაზარი ბილიარდის მაგიდა მილიო
ნობით ბურთით... გასაოც
 არი სიურპრ
 იზი აღმოჩნდ
 ა, რომ ამ შემთხვევა
ში ამოცანა კი არ გართულდა, პირიქით, გამარტივდა, ვინაიდან ამჯერად
შესაძლებელი გახდა სტატისტიკური მექანიკის მეთოდების გამოყენება.
რასაკვირველია, ერთი კონკრეტული ბურთის ტრაექტორიის დეტალური
აღწერა არ მოხერხდება; მაგრამ შესაძლოა დამაჯერებელი სიზუსტით
ვუპასუხოთ ისეთ მარტივ შეკითხვებს, როგორიცაა: საშუალ
 ოდ რამდენი
ბურთი ეჯახება ერთ წამში ბორტის მოცემულ მონაკვეთს? საშუალ
 ოდ რა
მანძილს გადის თითოეული ბურთი, სანამ სხვა ბურთს შეეჯახება?..
ამოცანას კოლოსალური რაოდ
 ენობის ბურთებით, შესაძლოა ვუწო
დოთ „არაორგანიზებული“... ვინაიდ
 ან ბურთების განთავსება, მათი მდე
ბარეობ ა და მოძრაობ ა სრულიად უწესრიგოა... მაგრამ ამ უწესრიგობის
ან თითოეული ცვლადის არაპროგნოზირებადი მოძრაობ ის მიუხედავად,
სისტემა, როგორც მთლიან ობა, მკაცრ წესებს და ანალიზს დაქვემდებარე
ბულ საშუალ
 ო მახასიათ
 ებლებს ეფუძნება.
არაორგანიზებული სირთულის კატეგორიის ქვეშ გამოცდილებათა
ფართო სპექტრი ერთიანდება... მას პრაქტიკული სარგებლობა მოაქვს
დიდ სატელეფონო ქსელთა თვისებების კვლევისას: შესაძლებელია ზა
რების საშუალ
 ო სიხშირის წინასწარმეტყველება, მოცემულ ნომერზე ზა
რების განხორციელების ალბათობის განსაზღვრ
 ა და ა.შ. ამ მეთოდებით
შესაძლებელია სიცოცხლის დაზღვევაზე მომუშავე კომპანიათ
 ა ფინან
სური მდგრადობის უზრუნველყოფა... ისინი აღწერენ როგორც ატომთა
მოძრაობ ას, რომლისგანაც მთელი მატერია შედგება, ასევე ვარსკლავე
ბის მოძრაობ ას, რომლისგანაც შედგება სამყარო. მათი მეშვეობ ით ხდება
მემკვიდრეობ ითობის ფუნდამენტური კანონების ანალიზი. თერმოდინა
მიკის კანონები, რომლებიც აღწერს ყველა ფიზიკური სისტემის საბაზისო
და გარდაუვალ ტენდენციებს, სტატისტიკური პრინციპებიდან გამოჰყავთ.
თანამედროვე ფიზიკის მთელი სისტემა... ამ სტატისტიკურ კონცეფციებს
ეყრდ
 ნ ობა. დღეს აღიარ
 ებულია, რომ ექსპერიმენტულ მონაცემთა შეგრო
ვების, ასევე მათგან დასკვნ ების გამოყვანის მეთოდოლოგიები სწორედ
ამ იდეებზეა დამოკიდებული... უნდა ვაღიარ
 ოთ, რომ კომუნიკაციის ა და
ინფორმაციის თეორ
 იებიც ასევე სტატისტიკურ იდეებს ეფუძნება. შეუძლე
ბელია უარვყ ოთ, რომ ალბათობის გაგება არსებითია ნებისმიერი შემეც
ნებითი თეორ
 იის“.
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მიუხედავად ამისა, ანალიზის ეს მეთოდი სულაც არაა ვარგისი ყვე
ლა ამოცანისათვის. სიცოცხლის მეცნიერებების, კერძოდ, ბიოლ
 ოგიის ა
და მედიცინისთვ ის, ისინი, როგორც დოქტორი უივერი შენიშნავს, გამოუ
სადეგარია. წარმატებებს ამ მეცნიერებებმაც მიაღწია, მაგრამ მთლიან ო
ბაში ისინი იმყოფება, როგორც   დოქტორი უივერი უწოდებს,   ანალიზის
გამოყენებისთვის სამზადისის სტადიაზ ე, როდესაც მიმდინარეობს, ერთი
შეხედვით, კორელატიურ მოვლენების მონაცემთა შეგროვება, აღწერა,
კლასიფიკაცია, მათზე დაკვირვება. ამ მოსამზადებელ სტადიაზ ე, მრავალ
სასარგებლო ცოდნათა შორის, ვისწავლეთ ისიც, რომ სიცოცხლის მეცნი
ერებები გვაყენებს ამოცანათა წინაშე, რომელთაც ვერ ჩავთვლ
 ით ვერც
მარტივებად და ვერც არაორგანიზებული სირთულის მქონეებად. ეს, რო
გორც დოქტორი უივერი შენიშნავს, არსებითად სხვა სახის ამოცანებია –
ისეთები, რომელთადმი 1932 წლამდე არსებული მიდგომები ჯერ კიდევ
ძალზე ჩამორჩენილი იყო. იგი წარმოქმნ ილ ბზარს ასე აღწერს:
„თუმცა ძალზე გამარტივებით, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ სამეც
ნიერო მეთოდოლოგია ერთი უკიდურესობიდან მეორ
 ეში გადავარდა...
და რომ ხელუხლებელი დარჩა უკიდურესობათა შორის ფართო სივრც
 ე.
ამ შუალ
 ედური სივრც
 ის მნიშვნ ელობა სულაც არ არის დამოკიდებული იმ
ფაქტზე, რომ აქ საშუალ
 ო რაოდ
 ენობის, ორზე მეტი და მარილის მწიკვშ ი
ატომების რაოდ
 ენობაზე ნაკლები, ცვლადი მოქმედებს... ცვლადების რა
ოდენობაზე გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ეს ცვლადი ურ
თიერთდამოკიდებულია... ამ ამოცანების არსებითი მახასიათ
 ებელი, რაც
მათ სტატისტიკურ კვლევას დაქვემდებარებული, არაორგანიზებული სი
ტუაც
 იიდ
 ან განასხვავებს, არის მათი ორგანიზებულობა. ამიტომ, ამ კატე
გორიის პრობლემებს  ვუწოდებთ ორგანიზებული სირთულის ამოცანებს.
რა აიძულებს საღამოს ფურისულას ყვავილს გაიხსნას მწუხრის დად
გომისას? რატომ არ კლავს წყურვილს მარილიან ი წყალი?.. როგორ აღ
ვწეროთ დაბერების პროცესი ბიოქ იმიურ ცნებებში?.. რა არის გენი და
როგორ ვლინდება ცოცხალი ორგანიზმის საწყისი გენეტიკური აგებულება
ზრდასრული არსების ჩამოყალიბებულ მახასიათ
 ებლებში?..
ეს უდავოდ რთული ამოცანებია, მაგრამ არაორგანიზებული სირთუ
ლის – არა. მათ გადაჭრაში საკვანძო როლს სტატისტიკური მეთოდები არ
თამაშობს. ყველა ამ ამოცანას საქმე აქვს ურთიერთდაკავშირებულ ფაქ
ტორთა მნიშვნ ელოვან რაოდ
 ენობასთან, რომლებიც ორგანულ მთელს
ქმნის“.
როგორც დოქტორი უივერი ამბობს, 1932 წელს, როდესაც სიცოცხ
ლის მეცნირებანი, ჯერ კიდევ, ორგანიზებულ სირთულეებზე სამუშაო,
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ეფექტური ანალიტიკური მეთოდების შექმნ ის ზღურბლ
 ზ ე იდგა, უკვე გამო
ითქმოდა მოსაზრებები, რომ ამ ამოცანების გადაჭრის საქმეში, სიცოცხ
ლის მეცნიერებათა მნიშვნ ელოვანი პროგრესის შემთხვევაში, „ქცევისა და
სოციალ
 ურ მეცნიერებათა ფართო ველში ამ ახალი ტექნიკების, თუნდაც
მხოლოდ სასარგებლო ანალოგის სახით, შესაძლებელი იყო გამოყენე
ბის პირობების შექმნ ა“.
მას შემდეგ მეოთხედი საუკუნე გავიდა. სიცოცხლის მეცნიერებებმა
მართლაც უზარმაზარი და ბრწყინვალე პროგრესი განახორციელა. წარ
მოუდგენლად სწრაფად დააგროვა მანამდე დაფარული ცოდნის საოც
რად დიდი მოცულობა; ასევე, აღიჭურვა თეორ
 იის ა და ექსპერიმენტული
პროცედურების ძალზე დახვეწილი კორპუსებით. ეს საკმარისი აღმოჩნ
და, რათა უმნიშვნ ელოვანესი ახალი შეკითხვები დასმულიყო და გვენახა,
რომ შემეცნების პროცესის ჯერ მხოლოდ დასაწყისში ვართ.
მაგრამ, ეს პროგრესი მხოლოდ იმიტომ გახდა შესაძლებელი, რომ
სიცოცხლის მეცნიერებებმა გააცნობიერა ამოცანათა ორგანიზებული სირ
თულე, ხოლო მეთოდები, რომელთა გამოყენებითაც მათ გადაჭრას ცდი
ლობდა, სწორედ ასეთ  პრობლემებს შეესაბამებოდა.
სიცოცხლის მეცნიერებათა ბოლოდროინდელი პროგრესი, რაღაც
ძალზე მნიშვნ ელოვანს გვაუწყებს ორგანიზებული სირთულის მქონე სხვა
პრობლემათა შესახებ. იგი გვეუბნება, რომ ამ სახის პრობლემები ანალიზს
და გაგებას ექვემდებარება, რომ სულაც არ უნდა ჩავთვალოთ ისინი, დოქ
ტორ უივერის გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, „უიმედოდ და ავისმომასწავებ
ლად ირაციონ ალურად“.
ახლა კი ვნახოთ, რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ქალაქებთან.
ისევე, როგორც სიცოცხლის მეცნიერებებში, ქალაქების პრობ
ლემებიც ორგანიზებული სირთულის ამოცანებია. ისინი წარმოადგენს
„სიტუაციებს, რომლებშიც ათობით სიდიდე თანადროულად იცვლ
 ება, ამას
თან, ფაქიზად ურთიერთდამოკიდებული გზით.“ ქალაქი, ისევე, როგორც
სიცოცხლის მეცნიერებები, არ გვთავაზობს ორგანიზებული სირთულის
მხოლოდ ერთ ამოცანას, რომელში გარკვევაც – ყველაფერში გარკვევის
ტოლფასი იქნებოდა. დიდი ქალაქის ანალიზი მრავალი პრობლემისა და
სეგმენტის ანალიზს გულისხმობს, რომლებიც, კვლავ სიცოცხლის მეცნი
ერებათა მსგავსად, ურთიერთდაკავშირებულია. ცვლადები ბევრია, მაგ
რამ არა ქაოტ
 ური სიმრავლის სახით; ისინი „ურთიერთდაკავშირებულია  
ერთ ორგანულ მთელში“.
საილ
 უსტრაციოდ კვლავ ქალაქის სამეზობლო პარკის პრობლე
მა განვიხილოთ. ამ პარკთან დაკავშირებული ნებისმიერი ერთი ფაქტო
რი, თუკი მის ცალკე განხილვას შევეცდებით, გველთევზასავით ხელიდან
დაგვისხლტ
 ება. პოტენციურად იგი მრავალ რამეს შეიძლება ნიშნავდეს
და ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სხვა ფაქტორები ახდენს ზეგავლენას
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მასზე და რა არის მისი რეაქციები ამ გავლენებზე. მაგალითად, პარკის გა
მოყენების ინტენსივობა, ნაწილობრივ, განპირობებულია მისი დიზაინ ით.
მაგრამ თვით ეს ნაწილობრივი ზეგავლენა, თავის მხრივ, დამოკიდებუ
ლია დროის სხვადასხვა მონაკვეთში, მის სიახლოვეს მყოფი ადამიან ე
ბის რაოდენობაზე. ეს კი განპირობებულია პარკის გარშემო არსებული
გამოყენებებით, რომელთა გავლენა პარკზე, მხოლოდ ნაწილობრივ,
განისაზღვრ
 ება მათი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ზემოქმედებით.
ასევე, ნაწილობრივ, განისაზღვრ
 ება პარკზე მათი ერთობლიობ ის ზემოქ
მედება, ვინაიდ
 ან კონკრეტული კომბინაციები გამოყენების ცალკეულ
კომპონენტთა სხვადასხვაგვარ სტიმულირებას ახდენს. პარკის გარემომ
ცველი არეალ
 ის გამოყენებები და მათი კომბინაციები, თავის მხრივ, სხვა
ფაქტორებზეა დამოკიდებული, მაგალითად, განსხვავებებზე ნაგებობათა
ასაკებს შორის, კვარტლის ზომებზე და ა.შ. ასევე საკმაოდ მნიშვნ ელოვანი
ფაქტორია თვით პარკის, როგორც კონტექსტის ცენტრის,  გამაერთიან ებ
ლის არსებობაც. საკმარისია პარკის ზომის  საგრძ ნ ობლად გაზრდ
 ა, ან გა
ფორმების იმგვარად შეცვლ
 ა, რომ იგი, ნაცვლ
 ად გაერთიან ებისა და ურ
თიერთდაკავშირებისა, განიზიდავდეს და გააუ ცხოებდეს ახლომდებარე
ქუჩების მომხმარებლებს, რომ სიტუაც
 ია მკვეთრად შეიცვლ
 ება. როგორც
პარკში, ასევე მის გარშემო თამაშში შემოვა გავლენის ახალი წყაროები.
ამოცანა ვერ გადაიჭრება მარტივად, მაგალითად, ღია სივრც
 ის საერთო
ფართობის მოსახლეობ ის რაოდ
 ენობასთან პროპორციის შესაბამისად
განსაზღვრ
 ით. სურვილი, რომ პრობლემა მარტივი იყოს, ან მისი გამარტი
ვების მცდელობა ვერ დაგვეხმარება. იმიტომ რომ სინამდვ ილეში  ეს არაა
მარტივი ამოცანა. მიუხედავად ჩვენი სურვილებისა, ქალაქის პარკი ისე იქ
ცევა როგორც ორგანიზებული სირთულის სისტემა, და ამას ვერაფერს მო
ვუხერხებთ. იგივე შეიძლება ითქვას დიდი ქალაქების სხვა ნაწილებისა თუ
მახასიათ
 ებლების შესახებ. იმის მიუხედავად, რომ მათ მრავალ ფაქტორს
შორის ურთიერთდამოკიდებულებანი რთულია, ხოლო იმაში, თუ როგორ
ზემოქმედებს ეს ფაქტორები ერთმანეთზე, არაფერია შემთხვევითი და
ირაციონ ალური.
მეტიც, ქალაქის იმ მონაკვეთების განხილვისას, რომლებიც ერთი
თვალსაზრისით კარგად ფუნქციონ ირებს, და სხვა მხრივ ცუდად (როგორც
ეს ხშირად ხდება), ჩვენ ვერ შევძლ
 ებთ თვით მის ღირსებათა და ნაკლოვა
ნებათა ანალიზს, პრობლემათა დიაგნოსტირებას და სასარგებლო ცვლი
ლებათა დაგეგმვ ას, თუკი ამოცანას, როგორც ორგანიზებულ სირთულეს
არ მივუდგებით. რამდენიმე მარტივ მაგალითს მოვიყვან. ქუჩა შესაძლოა
მშვენივრად ფუნქციონ ირებდეს ბავშვ ებისადმი მეთვალყურეობ ისა და
ძალდაუტანებელი, ხალისიან ი და სანდო საჯარო ცხოვრების არსებობის
თვალსაზრისით, მაგრამ ამავდრ
 ოულად, უუნარო იყოს სხვა პრობლემების
გადასაჭრელად იმიტომ, რომ ვერ შეძლო ჩაწერილიყო ეფექტურ, უფრო
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ვრცელ სათემო კონტექსტში. თავის მხრივ, მთელი რიგი სხვა ფაქტორების
გამო, ეს სათემო კონტექსტი შეიძლება არსებობდეს ან არ არსებობდეს კი
დეც. ან კიდევ, თავისთავად, ქუჩა შესაძლოა მრავალფეროვნების კვლავ
წარმოების ან  საზოგადოებრივი ადგილების არსებობის შესანიშნავ ფიზი
კურ გარემოებებს ფლობდეს, მაგრამ ამავე დროს, ჩამკვდ
 არ საზღვართან
სიახლოვის გამო, თვით მის მობინადრეთათვისაც კი, შიშისმომგვრ
 ელად
უსიცოცხლო იყოს. შესაძლოა, ქუჩას ქმედუნარიან ობისთვის საჭირო არც
ისე ბევრი ღირსება ჰქონდეს, მაგრამ გეოგრაფიულად იმდენად კარგად
იყოს დაკავშირებული ცოცხალ და აქტიურ რაიო
 ნთან, რომ უკვე მხოლოდ
ამ გარემოებამ განაპირობოს მისი მიმზიდველობა, შესძინოს გამოყენების
ინტენსივობა და საკმაო ქმედუნარიან ობა. შეიძლება ვისურვოთ ანალიზის
უფრო მარტივი და უნივერსალური მეთოდები, მაგიური რეცეპტები ცხოვ
რების ყველა სიტუაც
 იისთვის, მაგრამ როგორც არ უნდა ვეცადოთ თვა
ლის დახუჭვას და რეალ
 ობის იგნორირებას, ჩვენი სურვილი ვერ გაამ არ
ტივებს ორგანიზებულ სირთულეს.
რატომ არაა  ქალაქები აღიარ
 ებული და გაგებული ორგანიზებული
სირთულის ამოცანებად, და რატომ არ ექცევიან მათ შესაბამისად? თუკი
სიცოცხლის მეცნიერებათა სპეციალ
 ისტებმა შეძლეს მათ საკუთარ ამო
ცანათა ორგანიზებულად რთული ხასიათ
 ის იდენტიფიცირება, მაშ დიდ
ქალაქებთან პროფესიულად დაკავშირებულმა ადამიან ებმა რატომ ვერ
გაიგ
 ეს, რა სახის ამოცანის წინ დგანან?
დიდ ქალაქებზე აზროვნების თანამედროვე ისტორია, სამწუხაროდ,
ძალზე განსხვავდება სიცოცხლის მეცნიერებათა შესახებ აზროვნების თა
ნამედროვე ისტორიისგან. თანამედროვე კონვენციური ქალაქგეგმარების
თეორ
 ეტიკოსები სისტემატურად ცდებოდნენ, განიხილავდნ ენ რა დიდ ქა
ლაქებს მარტივ ან არაორგანიზებული სირთულის ამოცანებად და მათ გა
ანალიზებას და პრობლემებისადმი მიდგომასაც, შესაბამისად ცდილობ
დნენ. არ მგონია, რომ ფიზიკურ მეცნიერებათა ეს იმიტაცია შეგნებული
იყო. უფრო საფიქრებელია, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე აზროვნების
წინმს წრები ვარაუდების შემთხვევაში, რომ იგი წარმოშვა ყოვლისმომცვ ე
ლი ინტელექტუალ
 ური დისკურსის მაშინდელმა საერთო ფონმა. მიუხედა
ვად ამისა, ალბათ ეს შეცდომები არც დაიშვებოდა და შემდგ
 ომ მყარად
არ დამკვიდრდ
 ებოდა, რომ არა თავად კვლევის საგნისადმი –  ქალაქები
სადმი დიდი უპატივცემულობა. ეს შეცდომები გზას გვიხერგავს; საჭიროა
ნათელი მოვფინოთ მათ, გავაცნობიეროთ, რომ ისინი უვარგისი სააზროვ
ნო სტრატეგიებია და თავიდან მოვიცილოთ.
ქალაქ-ბ აღნარის ქალაქგეგმარების თეორ
 ია XIX საუკუნის ბოლოს
წარმოიშვა, და ებენიზერ ჰოვარდი თითქმის ისევე მიუდგა მცირე ქალა
ქის დაგეგმარების ამოცანას, როგორც მაშინდელი ფიზიკოსი მიუდგებო
და ორცვლ
 ადიან ი, მარტივი ამოცანის ანალიზს. ქალაქ-ბ აღნარის გეგმა
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რებით კონცეფციაშ ი ორი მთავარი ცვლადი იყო: საცხოვრებლების (ან
მობინადრეთა) რაოდ
 ენობა და სამუშაო ადგილების რაოდ
 ენობა. ითვ
ლებოდა, რომ ეს ორი სიდიდე მარტივი და უშუალ
 ო გზითაა ურთიერთ
დაკავშირებული და მეტ-ნ აკლებად შეკრულ სისტემას ქმნის. თავის მხრივ,
საცხოვრებლებთან ასევე უბრალო და უშუალ
 ო გზით დაკავშირებული იყო
ზოგიერთი მათზე დაქვემდებარებული ცვლადი: სათამაშო მოედნები, ღია
სივრც
 ე, სკოლები, სათემო ცენტრი, სტანდარტიზებული მომარაგება და
სერვისი. შემდგ
 ომ, პატარა ქალაქი, როგორც მთლიან ობა, კვლავ დაყვა
ნილ იქნა ასევე მარტივ და პირდაპირ ურთიერთქმედ ორი ცვლადიდან
(ქალაქი-მწვანე სარტყელი) ერთ-ერთზე.   ამით ამოიწ ურა მოწესრიგებუ
ლი სისტემა და ორ ცვლადს შორის ურთიერთქმედებათა ამ მარტივ სა
ფუძველზე აიგო მთელი თეორ
 ია, რომელიც თვითკმარ მცირე ქალაქებს
განიხილავს, როგორც დიდი ქალაქების ჭარბი მოსახლეობ ის რედისტრი
ბუციის ა და (შესაძლებელია) რეგიონ ალური დაგეგმარების საშუალ
 ებას.
როგორც არ უნდა შევაფასოთ ეს სქემა იზოლირებული მცირე ქალა
ქების შემთხვევაში, ორცვ ლ
 ადიან ი ურთიერთქმედების სისტემათა მსგავ
სი არაფერია შემჩნ ეული დიდ ქალაქებში და არც არასდრ
 ოს იქნება. ასეთ
სისტემებზე საუბარი შეუძლებელია მცირე ქალაქებშიც იმ მომენტიდან,
როდესაც ისინი მრავალფეროვან არჩევანთა და კომპლ
 ექსური ჯვარედი
ნი გამოყენებების მქონე დიდი ქალაქების ორბიტებზე მოექცევა. მაგრამ,
ამ ფაქტის მიუხედავად, ქალაქგეგმარების თეორ
 ია ჯიუტად ცდილობდა
აზროვნებისა და ანალიზის ეს ორცვ ლ
 ადიან ი სისტემა დიდი ქალაქების
თვისაც მოერგო; ქალაქმგ
 ეგმარებლები და საბინაო მშენებლები დღემდე
თვლიან, რომ ამოცანის ბუნების შესახებ ძვირფას, თვითნაბად ჭეშმარი
ტებას ფლობენ, როდესაც ცდილობენ დიდი ქალაქების სამეზობლოების
ფორმირებას ან გარდაქმნ ას ორცვ ლ
 ადიან სისტემათა ნაირსახეობ ად, სა
დაც ერთი ცვლადი (მაგალითად, ღია სივრც
 ე) მარტივად და პირდაპირ
არის დამოკიდებული მეორ
 ეზე (მაგალითად, მოსახლეობ ის რაოდ
 ენობა
ზე).
ქალაქგეგმარების თეორ
 ეტიკოსებს და პრაქტიკოსებს, დიდი ქალა
ქების ადვილ ამოცანებად მიჩნევისას, შეუძლებელია არ შეემჩნ იათ, რომ
სინამდვ ილეში ეს ასე არაა. მაგრამ ისინი წინააღმდ
 ეგობებს ტრადიციული
გზებით ართმევდნ ენ  თავს – ისე, როგორც არაცნობისმოყვარე (ან გულგ
რილი) ადამიან ები ყოველთვის გვერდს უვლიან ორგანიზებული სირთუ
ლის სიტუაც
 იებს, აცხადებენ რა მათ, დოქტორ უივერის ფორმულირება
რომ გავიხსენოთ, „უიმედოდ და ავისმომსწავებლად ირაციონ ალურად“.1
1920-იანი წლების დასაწყისიდან ევროპასა და 1930-იანი წლები
დან ამერიკაში, ქალაქგეგმარების თეორ
 ია ფიზიკაში ჩამოყალიბებული
ალბათობის თეორ
 იის შედარებით ახალი იდეების ათვისებას შეუდგა. ქა
1   მაგალითად, გამოთქმა „ქაოტური შემთხვევა“, „გამყარებული ქაოსი“, და ა.შ. (ავტ. შენ.).
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ლამგეგმარებლებმა დაიწყეს ამ მიდგომების იმიტირება და გამოყენება
ისე, თითქოს ქალაქები არაორგანიზებულად რთული სისტემები იყოს და
ექვემდებარებოდეს წმინდა სტატისტიკურ ანალიზს, მათემატიკური ალბა
თობით პროგნოზირებას და საშუალ
 ო მაჩვენებლების ჯგუფებად მოწეს
რიგების გზით მართვას.
ქალაქის, როგორც ცალკეულ უჯრებში დახარისხებულ მონაცემთა
კრებულის ეს კონცეფცია, ძალიან კარგად მოერგო სხივფენილი ქალა
ქის ლე კორბუზიესეულ იდეას – ორცვ ლ
 ადიან ი ქალაქ-ბ აღნარის ვერტი
კალურ და უფრო ცენტრალიზებულ ვერსიას. თუმცა, თვით ლე კორბუზიე
მხოლოდ სტატისტიკური ანალიზისადმი მინიშნებით შემოიფ
 არგლა. მისი
სქემა გულისხმობდა  არაორგანიზებული სირთულის მქონე სისტემის ხე
ლახალ სტატისტიკურ მოწესრიგებას მათემატიკის მეშვეობ ით; მისი კოშ
კები პარკში, ხელოვნების საშუალ
 ებებით განასახიერებდა სტატისტიკის
პოტენციას და საშუალ
 ო არითმეტიკულის ერთგვარ ტრიუმფს.
ალბათობის ახალმა მეთოდებმა და პრობლემის ბუნების შესახებ  
დაშვებებმა, რომლებმაც გზა გაუკვალა ამ მეთოდების გამოყენებას ქა
ლაქგეგმარებაში, ვერ შეცვალა ორი ურთიერთქმედი ცვლადის შესაბა
მისად, ქალაქის რეფორმირების საბაზისო იდეა. შეიძლება ითქვას, რომ
ახალი იდეები ამ ძველ იდეას დაემატა. მიზნად კვლავ მარტივი, ორცვ ლ
 ა
დიან ი წესრიგი რჩებოდა. მაგრამ, ახლა, სავარაუდო არაორგანიზებული
სირთულის სისტემების წიაღ
 იდან, ეს მოდელი შეიძლება ორგანიზებული
ყოფილიყო უფრო „რაციონალურად“. მოკლედ რომ ვთქვათ, ახალმა ალ
ბათურმა და სტატისტიკურმა მეთოდებმა უზრუნველყო მეტი „სიზუსტე“, უფ
რო დიდი გაქანება, შესაძლო გახადა ქალაქის მოსალოდნელ პრობლე
მათა და მათი გადაჭრის გზების უფრო ოლიმპიური ხედვა.
ალბათური მეთოდების წყალობით, ძველი ამოცანა – საცხოვრებ
ლების მასშტ
 აბებთან თუ მოსახლეობ ის წინასწარ განსაზღვრულ რაოდ
 ე
ნობასთან მიმართებით „სწორად“ გაენაწილებინათ მაღაზიები, თითქოს
და გადაიჭრა; შემუშავდა სტანდარტიზებული ვაჭრობის „მეცნიერული“
დაგეგმვ ის მეთოდები; თუმცა, დაგეგმარების ისეთი თეორ
 ეტიკოსები,
როგორებიც არიან სტეინ ი და ბაუერი, საკმაოდ ადრე მიხვდ
 ნენ, რომ ქა
ლაქებში წინასწარ დაგეგმარებული სავაჭრო ცენტრები, ამავდრ
 ოულად,
მონოპოლისტური ან ნახევრადმონოპოლისტური იქნებოდა. სხვანაირ
 ად
სტატისტიკა სწორ პროგნოზირებას ვერ შეძლებდა და ქალაქი კვლავინ
დებურად უიმედო, ავისმომასწავებელ ირაციონ ალობაში შთაინთქმებო
და.
ამ მეთოდებით ასევე შესაძლებელი გახდა სტატისტიკური ანალი
ზი შემოსავლების, ოჯახთა ზომების ანდა მშენებლობისას გამოსასახლე
ბელ ადამიანთა  მოცემული რაოდ
 ენობის მიხედვით, რაც შესაძლებელს
ხდიდა ბინათმშ ენებლობის სტატისტიკურ გათვლ
 ას და მოთხოვნილებათა
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ზუსტ შეფასებას. ასე წარმოიშვა დაშვება, რომ ქალაქელთა მსხვილმასშ
ტაბიან ი გამოსახლება შესაძლოა გამართლებული იყოს. სტატისტიკური
თვალსაზრისით, ეს ადამიან ები უკვე აღარ ეკუთვნ ოდნენ რაიმ ე ოჯახზე
უფრო დიდ ერთობას და მათდამი ქვიშის მარცვ ლ
 ებივით, ელექტრონე
ბივით ან ბილიარდის ბურთებივით მოპყრობა კონცეპტუალ
 ურად გამარ
თლებული ჩანდა. რაც უფრო დიდი იყო  გამოსახლება, მით უფრო ადვი
ლად შეიძლებოდა არითმეტიკული საშუალ
 ოს მეთოდით დაგეგმარება.
ამის საფუძველზე, ათი წლის განმავლობაში ყველა ჯურღმ ულის სრული
გაწმენდა და მათ მობინადრეთა დახარისხება, ინტელექტუალ
 ური თვალ
საზრისით, ადვილ ამოცანად ითვლ
 ებოდა; არც თუ ისე რთულად მიიჩნე
ოდა ამის 20 წელიწადში შესრულებაც.
ლოგიკურად განავითარებდნ ენ რა თეზისს, რომ დიდი ქალაქი
არაორგანიზებული სირთულის ამოცანაა, საბინაო და ქალაქგეგმარების
ექსპერტებმა, როგორც ჩანს, სრულიად სერიოზ ულად დაასკვნ ეს, რომ
ფუნქციონ ირების თითქმის ყოველი კონკრეტული ხარვეზი შეიძლება გა
მოსწორდეს მონაცემთა შესანახი ახალი უჯრის გახსნითა და შევსებით.
აქედან გამომდინარეობს, მაგალითად, ასეთი ფორმულირებები პოლი
ტიკურ პარტიათ
 ა განცხადებებში: „1959 წლის აქტს საბინაო მშენებლობა
ზე, უნდა დაემატოს იმ საშუალ
 ოშემოსავლიან ი ოჯახების პროგრამული უზ
რუნველყოფა ბინებით, რომელთა შემოსავლები დიდია იმისათვის, რომ
საჯარო საცხოვრებლებში არ დაიშვებოდნენ, მაგრამ არასაკმარისია, რა
თა კერძო ბაზარზე თავად შეძლონ საკუთარი ღირსეული საცხოვრებელი
პირობების უზრუნველყოფა“.
გარდა ამისა, სტატისტიკური და ალბათური მეთოდების დახმარე
ბით, ასევე შესაძლებელი გახდა ქალაქების ერთი შეხედვით შთამბეჭდა
ვი გეგმარებითი მიმოხილვების  შედგენა. მათ ზარ-ზ ეიმ ით გვთავაზობენ,
თუმცა პრაქტიკულად – არავინ კითხულობს, ბოლოს კი, ჩუმად ეძლევა
დამსახურებულ დავიწყებას, რადგან არაორგანიზებული სირთულის სის
ტემების   სტატისტიკურ მექანიკაში რუტინული მეცადინეობების გარდა,
სხვა არაფერს წარმოადგენს. შესაძლებელი გახდა ასევე სტატისტიკურად
გააზრებული ქალაქების გენერალური გეგმების   შემუშავება და რუკებზე
თვალსაჩინოდ გამოსახვა. ამ გეგმებს ადამიან ები უფრო სერიოზ ულად
ეკიდებიან – ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ იმის დაჯერებას, რომ რუკა და რეალ
 ობა
უთუოდ ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, ხოლო თუ დაუკავშირებელია,
ამას რეალ
 ობის გამოსწორებით შევცვ ლ
 ით.
ამ მეთოდებმა შესაძლებელი გახადა მოქალაქეთა, მათი შემოსავ
ლების, ხარჯებისა და საბინაო პირობების წარმოჩენა არა მხოლოდ არ
სებითად არაორგანიზებული სირთულის ამოცანებად, რანჟირებისა და
გაშუალ
 ების გზით მარტივ პრობლემებამდე რომ დაიყვანება, არამედ,
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ასეთივე მიდგომა ქალაქის სატრანსპორტო მოძრაობ ის, წარმოების, პარ
კებისა და თვით კულტურული დაწესებულებებისადმი.
მეტიც, კონცეპტუალ
 ურად დაშვებული გახდა „კოორდინირებული“
ქალაქგეგმარებითი სქემების შემუშავება უფრო დიდი ტერიტორიებისთვი
საც კი. რაც უფრო ვრცელია ტერიტორია და რაც უფრო მეტია მოსახლე
ობა, ამ ოლიმპიური სიმაღლიდან, მით უფრო რაციონ ალური და ადვილი
მოჩანს მათდამი არაორგანიზებული სირთულის ამოცანებივით მოპყრო
ბა. აზროვნების ამ სისტემაში უხეირ
 ო შენიშვნ ა იმის შესახებ, რომ „რეგიონი
ისეთი ერთეულია, რომელიც დიდად აღემატება ტერიტორიას, რომლის
პრობლემათა გადაჭრის გზებიც ჯერ არ გვიპოვია“, უხეირ
 ოდ სულაც აღარ
გამოიყ ურება. ეს აზრი იქცევა არაორგანიზებულ სირთულესთან დაკავში
რებული საბაზისო ფაქტის უბრალო კონსტატაციად; ეს იგივეა, ვთქვათ,
რომ მსხვილი სადაზღვევო კომპანია მცირეზე უკეთაა მორგებული რისკე
ბის გაშუალ
 ებას.
ამავდრ
 ოულად, სანამ ქალაქგეგმარება თვით პრობლემის ბუნების
შესახებ მცდარი წარმოდგენების ღრმა ჭაობში ეფლობოდა, ასეთი შეც
დომების ტვირთისგან თავისუფალი  სიცოცხლის მეცნიერებები ენერგიუ
ლად განვითარდნ ენ და მათ მიერ შემუშავებული ზოგიერთი კონცეფცია
სწორედ ისაა, რასაც ქალაქგეგმარება ესოდენ საჭიროებს. გარდა ორგა
ნიზებული სირთულის ამოცანების იდენტიფიცირების საბაზისო სტრატეგი
ისა, მათ შემოგვთ
 ავაზეს მინიშნებები ამ სახის პრობლემათა ანალიზისა
და გადაჭრის მეთოდთა შესახებ. ამ წარმატებებმა, რასაკვირველია, სი
ცოცხლის მეცნიერებათა სფეროდან ზოგად ცოდნაში გაჟონა; ისინი თანა
მედროვე ინტელექტუალ
 ური ფონდის ნაწილად იქცა. ამიტომ, სულ უფრო
მეტი ადამიან ი, თანდათან იწყებს ფიქრს ქალაქებზე, როგორც ორგანიზე
ბული სირთულის ამოცანებზე – როგორც ჯერაც გამოუკვლ
 ეველ, მაგრამ,
უეჭველია, რთულად ურთიერთქმედ და უდავოდ,  შემეცნებადი კავშირე
ბით აგებულ ორგანიზმებზე. ეს წიგნიც ამ იდეის ერთ-ერთი გამოხატულე
ბაა.
ეს თვალთახედვა, ჯერჯერობით, არცთ
 უ ისე გავრც
 ელებულია თვით
ქალაქმგ
 ეგმარებელთა, ქალაქების არქიტექტორთა, დიზაინ ერთა, ბიზ
ნესმენთა და კანონმდ
 ებელთა შორის, რომლებიც, რასაკვირველია, და
გეგმარების შესახებ თავიანთ წარმოდგენებს „ექსპერტთა“ წრეებში დიდი
ხნის   წინ მიღებულ და დამკვიდრებულ იდეებზე აფუძნებენ. იგივე ხდება
ქალაქგეგმარების სკოლებში (იქ, როგორც ჩანს, ყველაზე უარესი ვითარე
ბაა).
ქალაქგეგმარება, როგორც დარგი, სტაგნაციას განიცდის. მასში დი
დი ალიაქ ოთია, მაგრამ არ არის წინსვლ
 ა. ახლანდელი გეგმები, წინა თა
ობათა მიერ შემუშავებულ გეგმებთან შედარებით, მხოლოდ მინიმალური
პროგრესის დემონსტრირებას ახდენს (ან სულაც არანაირ
 ი პროგრესის).
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ტრანსპორტის სფეროში, როგორც რეგიონ ალურ, ასევე ადგილობრივ
დონეზე, სიახლეები თითქმის არაა, არაფერია ისეთი, რაც შემოთავაზე
ბული და პოპულარიზებული არ იყო კომპანია „ჯენერალ მოტორსის“ მი
ერ, ჯერ კიდევ 1938 წელს მსოფლიო გამოფენაზე ნიუ-იორკში, მანამდე კი
– ლე კორბუზიეს პროექტებში. ზოგიერთი თვალსაზრისით სახეზეა აშკა
რა რეგრესი. როკფელერ ცენტრის ვერც ერთი თანამედროვე, უღიმღამო
იმიტაცია ვერ შეედრება   მეოთხედი საუკუნის წინ შექმნ ილ ორიგინალს.
თვით დომინანტური დაგეგმარების საკუთარი საზომებითაც კი, ახლანდე
ლი საცხოვრებელი პროექტები უარესი თუ   არა, არც უკეთესია 1930-იან
წლებში აშენებულთან შედარებით.
სანამ ქალაქმგ
 ეგმარებლები და მათი გავლენის ქვეშ მყოფი ბიზნეს
მენები, კრედიტორები და კანონმდ
 ებელნი უკრიტიკოდ მიღებულ პოს
ტულატებს ებღაუჭებიან, თითქოსდა, საქმე აქვთ ფიზიკურ მეცნიერებათა
პრობლემებთან, ქალაქთმშ ენებლობის პროგრესი შეუძლებელია. რასაკ
ვირველია, იგი სტაგნაციაშ ია. მას არ აქვს პრაქტიკული და პროგრესული
აზროვნების უპირველესი პირობა – გადასაჭრელი პრობლემების ბუნების
ცოდნა. გზა ამ ცოდნის გარეშე არის უმოკლესი გზა ჩიხისკენ.
ის, რომ სიცოცხლის მეცნიერებებში და ქალაქებში მსგავსი სახის
პრობლემები წარმოიშვება, არ ნიშნავს, რომ პრობლემები იგივეა. ცოცხა
ლი პროტოპლაზმის სტრუქტურა და ცოცხალი ადამიან ებისა და მათი საქ
მიან ობის სტრუქტურები, ერთი და იმავე მიკროსკოპით ვერ შეისწავლება.
თუმცა, ორივე შემთხვევაში გაგების თეორ
 იული მეთოდები ერთნაი
რია იმ აზრით, რომ იქაც და აქაც საჭიროა დეტალური შესწავლა, პირდა
პირი თუ გადატანითი მნიშვნ ელობით – მიკროსკოპში დაკვირვება; საკმა
რისი არაა მხოლოდ მარტივი ამოცანებისთვის ვარგისი, შეუია რ
 აღებელი
თვალით ზოგადი განხილვა და არც დისტანციური ჭვრეტა ტელესკოპის
მეშვეობ ით, რომელიც გამოსადეგია არაორგანიზებული სირთულის ამო
ცანების შემთხვევაში.
სიცოცხლის მეცნიერებებში ორგანიზებულ სირთულეში გასარკვე
ვად გამოყოფენ რაიმ ე სპეციფიკურ ფაქტორს ან სიდიდეს, მაგალითად,
ფერმენტს, რის შემდეგაც გულმოდგინედ შეისწავლიან მის რთულ შიდა
კავშირებს და ურთიერთობებს სხვა ფაქტორებთან და სიდიდეებთან. ყვე
ლაფერი ეს განიხილება სხვა სპეციფიკური (არა განზოგადებული) ფაქ
ტორებისა და სიდიდეების ქცევის (არა უბრალოდ სახეზე ყოფნის) გათ
ვალისწინებით. რასაკვირველია, ორცვ ლ
 ადიან ი და არაორგანიზებული
სირთულის ანალიზის მეთოდებიც გამოიყ ენება, მაგრამ მხოლოდ რო
გორც დამხმარე მეთოდები.
პრინციპში, ეს მნიშვნ ელოვანწილად იგივე მეთოდებია, რომელთა
გამოყენებაც საჭიროა ქალაქების გასაგებად და მათ დასახმარებლად.
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ქალაქების გაგებისთვის უმნიშვნ ელოვანეს სააზროვნო ჩვევებად მიმაჩნია
შემდეგი:
1. ფიქრი პროცესთა შესახებ;
2. ინდუქციური მუშაობ ა, აზროვნება კერძოდან ზოგადის მიმართუ
ლებით, და არა პირიქით;
3. პრობლემის გადაჭრის „არასაშუალო“ გზების ძიება, რომლებიც
ძალზე მცირე სიდიდეებს მოიც
 ავს, მაგრამ ამავე დროს შუქს ჰფენს უფრო
დიდ და უფრო „საშუალო“ სიდიდეების მოქმედებას.
თუკი ამ წიგნის კითხვისას აქამდე მოხვედით, ამ ტაქტიკური მეთოდე
ბის ვრცელი ახსნა აღარ გჭირდებათ. მიუხედავად ამისა, მოკლედ მაინც
განვმ არტავ მათ, რათა პირდაპირ ვთქვა ის, რაც სხვაგავარად მხოლოდ
ნაგულისხმები იქნებოდა.
რატომ უნდა ვიფიქროთ პროცესების შესახებ? ობიექტები ქალა
ქებში, იქნება ეს შენობები, ქუჩები, პარკები, რაიო
 ნ ები, ორიენტირები თუ
რაიმ ე სხვა – შესაძლოა, გარემოებებისა და კონტექსტის მიხედვით, არ
სებითად განსხვავებულ თვისებებს ავლენდეს. ასე მაგალითად, ქალაქის
საცხოვრებლების განვითარებასთან დაკავშირებით ვერაფერ სასარ
გებლოს ვერც მოვიფიქრებთ და ვერც მოვიმოქმედებთ,   თუკი მათ აბს
ტრაქტულად განვიხილავთ როგორც „საცხოვრებელ ფონდს“. როგორც
არსებული, ასევე პოტენციური საცხოვრებელი სახლები ქალაქებში, კონკ
რეტული სპეციფიკური შენობებია,  მუდმივად ჩართული სხვადასხვა სპეცი
ფიკურ პროცესებში, როგორიცაა ჯურღმ ულების გაჯანსაღება, ჯურღმ ულე
ბის ფორმირება, მრავალფეროვნების წარმოება ან თვითგანადგურება.2
ქალაქები და მათი შემადგენელი ნაწილები ამ წიგნშ ი, თითქმის ყო
ველთვის, პროცესებად განიხილება, რადგან თავად კვლევის საგანი  სწო
რედ ასეთ მიდგომას გვკარნახობს. ქალაქებში პროცესები არსებითი მნიშ
ვნელობისაა. მეტიც, ქალაქებში პროცესებზე ფიქრისას, შეუძლებელია არ
ვიფიქროთ ამ პროცესების კატალიზატორებზე, და ესეც არსებითია.
ქალაქებში მიმდინარე პროცესები სულაც არაა იდუმალება, რომ
ლის ამოხსნა მხოლოდ ექსპერტთა გამჭრიახ შემეცნებას შეუძლია. ისინი
გასაგებია თითქმის ყველასთვის. მრავალ ჩვეულებრივ ადამიანს ისინი უკ
ვე დღესაც ესმის; უბრალოდ, მათ ამ პროცესების სახელდება არ მოუხდე
ნიათ და არ გაუცნობიერებიათ, რომ ამ ჩვეულებრივ, მიზეზ-შ ედეგობრივ
ურთიერთქმედებათა გაგებით, შეგვიძლია, თუკი მოვისურვებთ, მათი მარ
თვაც ვისწავლოთ.
რატომ უნდა განვს აჯოთ ინდუქციურად? იმიტომ, რომ განსჯის საპი
რისპირო გზას – ზოგადიდან კერძოსკენ, საბოლოო ჯამში აბსურდთ
 ან მივ
2   ვინაიდ
 ან ეს ასეა, „საბინაო სპეციალისტები“, „საცხოვრებელი ფონდების“ სფეროში ვიწ
როდ დახელოვნებული ექსპერტები – წმინდა წყლის აბსურდია. ამ პროფესიას აზრი ექნე
ბოდა იმ შემთხვევაში, თუკი „საცხოვრებელი“, რაიმ ე არსებითად ზოგად მახასიათ
 ებლებს
გამოავლენდა. ასეთი რამ კი არ ხდება (ავტ. შენ.).
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ყავართ, როგორც ეს დაემართა ბოსტონელ დამგეგმარებელს, რომელ
საც ურყევად  სჯეროდა (საპირისპიროდ მისთვის ხელმისაწვდ
 ომი ყველა
ცხოვრებისეული ფაქტისა), რომ ნორს-ენდი ჯურღმ ულია, რადგან   სწო
რედ ეს გამომდინარეობდა განზოგადებებიდან, რომელთაც ის, როგორც
ექსპერტი, უნდა დაყრდ
 ნ ობოდა.
ამ შემთხვევაში, შეცდომა თვალსაჩინოა, რადგან აშკარად სულე
ლურია თვით განზოგადებანი, რომლებითაც დამგეგმარებელი სარგებ
ლობდა. თუმცა, ინდუქციური აზროვნება არანაკლებ საჭიროა იმისათვის,
რომ გამოვავლინოთ, გავიგოთ და კონსტრუქციულად გამოვიყენოთ ქა
ლაქებისთვის რეალ
 ურად მნიშვნ ელოვანი და ამდენად, არა უაზრო ძა
ლები და პროცესები. მე არაერთხელ გამომითქვამს ზოგადი მოსაზრებები
ამ ძალთა და პროცესების შესახებ, მაგრამ არანაირ ვითარებაში არ უნდა
ვიფიქროთ, რომ შესაძლებელია განზოგადებათა რუტინული გამოყენება,
რათა მათ საფუძველზე განვაცხადოთ, რას უნდა ნიშნავდეს რომელიმე
კონკრეტული დეტალი ამა თუ იმ ადგილას. ქალაქური პროცესები რეა
ლურ ცხოვრებაში ძალზე რთულია საიმ ისოდ, რომ იყოს რუტინული; ძალ
ზე განკერძოებულია იმისთვის, რომ აბსტრაქციებად განვიხილოთ. ისინი
ყოველთვის იმყოფება კერძოობ ათა უნიკალური კომბინაციების ურთიერ
თქმედების მდგომარეობ აში და ამ კერძოობ ათა ცოდნის გარეშე, ფონს
ვერ გავალთ.
ამგვარი ინდუქციური აზროვნებაც სავსებით ხელმისაწვდ
 ომია ჩვე
ულებრივი დაინტერესებული მოქალაქეებისათვის, და მათ აქაც აქვთ
უპირატესობა ქალაქმგ
 ეგმარებლებთან შედარებით. ქალაქმგ
 ეგმარებ
ლებმა, ზემოთხსენებული ბოსტონელი დამგეგმარებელივით (რომელმაც
ძალზე კარგად აითვისა თავისი გაკვეთილები), დედუქციური აზროვნების
სკოლა გაია რ
 ეს. ალბათ, მანკიერი სასწავლო კურსის შედეგად, ქალაქ
მგეგმარებლები, ხშირად, ინტელექტუალ
 ურად ცუდად აღჭურვილებად
გამოიყ ურებიან კერძოობ ის გაგებისათვის, ჩვეულებრივ ადამიან ებთან
შედარებით, რომელთაც ექსპერტული წვრთნა არ გაუვლიათ, მაგრამ მი
ჯაჭვულნი არიან თავიანთ სამეზობლოს და მასზე ზოგად და აბსტრაქტულ
კატეგორიებში ფიქრის ჩვევა არ აქვთ.
რატომ ვეძებოთ პრობლემის გადაჭრის „არასაშუალო“ გასაღები,
რომელთაც საქმე მცირე რაოდ
 ენობებთან აქვს? ბუნებრივია, ფართო სტა
ტისტიკური კვლევები, ზოგჯერ,შესაძლოა აბსტრაქტული ინფორმაციის სა
სარგებლო წყარო იყოს ზომების, რანგების, საშუალ
 ოსა და შუალ
 ედურის
შესახებ მონაცემების მისაღებად. პერიოდ
 ულად ჩატარებულმა ასეთმა
კვლევებმა შეიძლება გვიჩვენოს, როგორ იცვლ
 ება ციფრები დინამიკაში.
თუმცა ისინი, თითქმის, არაფერს ამბობს იმის შესახებ, როგორ ფუნქციო
ნირებს ეს სიდიდეები ორგანიზებული სირთულის სისტემებში.
საგანთა ფუნქციონ ირების წესში რომ გავერკვეთ, ძალზე დეტალი
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ზებული მიდგომები გვჭირდება. მაგალითად, ნიუ-იორკში ბრუკლინის საქ
მიან ი ცენტრის არანაირ სტატისტიკურ კვლევას არ შეუძლია წარმოდგენა
შეგვიქმნ ას მის პრობლემათა და მათ მიზეზთა შესახებ იმაზე უკეთ, ვიდრე
ხუთ მოკლე სტრიქონს ერთ საგაზეთო განცხადებაში. ესაა წიგნის მაღა
ზიათ
 ა ქსელ „მარბოროს“ ხუთი მაღაზიის რეკლამა, რომელშიც მათი სა
მუშაო საათ
 ებია მითითებული. სამი მათგანი (ერთი მანჰეტენზე, კარნეგი
ჰოლის ახლოს მდებარეობს, მეორ
 ე – ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთ
 ეკას
თან, თაიმს სკვერისგან არცთ
 უ მოშორებით და მესამე – გრინვიჩ-ვ ილიჯ
ში) შუაღ
 ამემდე ღიაა . მეოთხე, მე-5 ავენიუსა და 59-ე ქუჩასთან ახლოს,
საღამოს ათ საათ
 ამდე მუშაობს. მეხუთე კი, ბრუკლინის საქმიან ცენტრშ ი,
საღამოს რვაზე იხურება. იქ, სადაც საქმე კარგად მიდის, ქსელის ადმინის
ტრაცია მაღაზიებს გვიან ობამდე ამუშავებს. განცხადებები გვეუბნება, რომ
ბრუკლინის საქმიან ი ცენტრი საღამოს რვისთვის უკაცრიელდება, და ეს
მართლაც ასეა. არავითარი სტატისტიკური მონაცემები (და რასაკვირვე
ლია, არავითარი გაუაზრებელი, სტატისტიკურ კვლევებზე დაფუძნებული
მექანიკური წინასწარმეტყველებანი, არავითარი ფუჭი გარჯა, რასაც დღეს
ხშირად  „დაგეგმარებად“ ასაღებენ) არ გვაძლევს ისეთ ფასეულ ინფორ
მაციას ბრუკლინის საქმიან ი ცენტრის ხასიათ
 ისა და საჭიროებათა შესა
ხებ, ვიდრე ეს პატარა, მაგრამ უკიდურესად კონკრეტული მინიშნება ამ
საქმიან ი ცენტრის ფუნქციონ ირების შესახებ.
ქალაქებში „არასაშუალოს“ წარმოებას დიდი რაოდ
 ენობის
„საშუალო“ სჭირდება. მაგრამ, როგორც მრავალფეროვნების კვლავწარ
მოებისადმი მიძღვნ ილ მეშვიდე თავში იყო ნათქვამი – ადამიან ების, გა
მოყენებების, ნაგებობათა, სამუშაო ადგილების, პარკების, ქუჩების და ა.შ.
თავისთავად დიდი რიცხვი, სულაც არაა  ქალაქური მრავალფეროვნების
წარმოების გარანტია. ეს რაოდ
 ენობები შესაძლოა მოქმედებდეს დაბალი
ენერგიის ინერტული სისტემების შიგნით და საუკეთესო შემთხვევაში, მხო
ლოდ საკუთარი არსებობის შენარჩუნებას ახერხებდეს; ასევე შესაძლებე
ლია, რომ ურთიერთდაკავშირებულ, მაღალი ენერგიის სისტემებსაც შე
ადგენდეს, რომლებიც „არასაშუალოს“, როგორც გვერდით ეფექტს ქმნის.
„არასაშუალოს“ შესაძლოა ჰქონდეს მატერიალ
 ური ხასიათ
 ი, მაგა
ლითად, ვრცელ და „გაშუალებულ“ ვიზუალ
 ურ ხედებში თვალშისაცემი
პატარა ელემენტების სახით. იგი შესაძლოა იყოს ეკონომიკური, მაგალი
თად, სპეციალ
 იზირებული მაღაზია; ან კულტურული – არაორდინალური
სკოლა ან უნიკალური თეატრი. იგი შესაძლოა იყოს სოციალ
 ური, მაგალი
თად, საზოგადოებრივი საჯარო პერსონაჟები, აქა-იქ რომ გადავეყრებით
ხოლმე, ასევე მოსახლეობ ა და მომხმარებლები, რომლებიც ფინანსური,
პროფესიული, რასობრივი ან კულტურული თვალსაზრისით, საერთო მა
სისგან გამოირჩევიან.
ნებისმიერ შემთხვევაში, „არასაშუალოს“ საკმარისი რაოდ
 ენობა,
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რაც ხშირად შედარებით მცირეა, აუცილებელია დიდი ქალაქის სისხლ
სავსე ცხოვრებისთვის. თუმცა ახლა ამ საკითხზე სხვა კუთხით ვმსჯელობ:
„არასაშუალო“ სიდიდეები ასევე მნიშვნ ელოვანია, როგორც ანალიტიკუ
რი ინსტრუმენტები, როგორც მინიშნებები, გასაღებები. ხშირად მხოლოდ
ისინი იძლევა სიგნალებს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს ან არ მოქ
მედებს სხვადასხვა დიდი რაოდ
 ენობები ერთმანეთთან კომბინაციაშ ი.
უხეში ანალოგიის სახით შეიძლება გავიხსენოთ ვიტამინები, რომლებიც
პროტოპლაზმურ სისტემებში ძალზე მცირე ნაწილს შეადგენს, ან მიკრო
ელემენტები საქონლის მცენარეულ საკვებში. ეს კომპონენტები აუცილე
ბელია სისტემათა კარგი ფუნქციონ ირებისათვის; თუმცა მათი სარგებელი
ამით არ ამოიწ ურება, ვინაიდ
 ან მათ შეუძლიათ იყვნ ენ, და არიან კიდეც,
მნიშვნ ელოვანი მაუწყებელი იმისა, თუ რა ხდება სისტემებში, რომელთაც
ისინი ეკუთვნ იან.
„არასაშუალო“ ფაქტორების, ან მათი არარსებობის გაცნობიერება,
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. მართლაც, ქალაქების მცხოვრებნი, რო
გორც წესი, მშვენიერი არაფორმალური ექსპერტები არიან სწორედ ასეთ
საკითხებში. „არასაშუალოს“ შესახებ რიგითი მოქალაქის გაცნობიერებუ
ლობის დონე, სავსებით შეესაბამება ამ შედარებით მცირე რაოდ
 ენობა
თა მნიშვნ ელობას. და კვლავ, ქალაქმგ
 ეგმარებლები მათთან შედარებით
უღიმღამოდ გამოიყ ურებიან. „არასაშულო“ სიდიდეებს ისინი ყოველთვის
უეჭველად ნაკლებმნ იშვნ ელოვნად აღიქვამენ, ვინაიდ
 ან ისინი ნაკლებ
მნიშვნ ელოვანია სტატისტიკურად. ქალაქთმშ ენებლები   გაწვრ
 თ
 ნილნი
არიან იმისთვის, რომ ანგარიშში არ ჩააგდონ ყველაზე არსებითი.
მოდით, ახლა უფრო ღრმად ჩავიხედოთ დიდ ქალაქებთან დაკავ
შირებულ იმ ინტელექტუალ
 ურ დაბნეულობათა ჭაობში, რომელშიც ორ
თოდოქსი დამგეგმარებლები და რეფორმატორები ჩაეფლნ ენ და ყველა
თან ჩაგვითრიეს. ქალაქმგ
 ეგმარებელთა მხრიდან საკუთარი საგნის ღრმა
უპატივცემულობის,  ქალაქების „უიმედო და ავისმომასწავებელი  ირაციო
ნალობის“, მათში გამეფებული ქაოს ის შესახებ მომაბეზრებელი წარმოდ
გენის უკან – დგას ძველი დაბნეულობა, რომელიც ქალაქებისა და ადამი
ანის მოდგმის დანარჩენ სამყაროსთან ურთიერთქმედებას ეხება.
ადამიან ები, რასაკვირველია, ისევე შეადგენენ ბუნების ნაწილს, რო
გორც დათვი გრიზლი, ფუტკარი, ვეშაპი ან სორგოს ლერწამი. ადამიან ე
ბის, როგორც ბუნების ერთ-ერთი სახეობ ის, შრომის ნაყოფია მათ მიერ
აგებული ქალაქები, რომლებიც ისეთივე ბუნებრივია, როგორც პრერიების
ძაღლების კოლონიები ან ხამანწკების ნიჟარები. ბოტანიკოსმა ედგარ ან
დერსონმა ჟურნალ Landscape-ისთვის შექმნ ა მახვილგონივრულ და ფაქიზ
ნარკვევთა სერია ქალაქების, როგორც ბუნებრივ წარმონაქმნ თ
 ა შესახებ.
„თითქმის მთელ პლანეტაზე“ – წერს იგი, – „დამკვიდრდა წარმოდგენა
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ადამიანზე, როგორც ქალაქმოყვარე არსებაზე“. ბუნებაზე დაკვირვება“, –
შენიშნავს იგი, – „დიდ ქალაქში სულაც არაა უფრო ძნელი, ვიდრე სოფელ
ში; საჭიროა მხოლოდ ის, რომ ადამიან ი ბუნების ნაწილად აღვიქვათ.
ჩვენთვის, ჰომო საპიენსთა სახეობ ის წევრებისათვის, რა, თუ არა სწორედ
ეს სახეობა, შეიძლება გახდეს ეფექტური გზამკვლ
 ევი ბუნების ისტორიის
გაგებისათვის“.
უცნაური, მაგრამ სრულიად გასაგები რამ მოხდა XVIII საუკუნეში. მა
ნამდე ევროპული ქალაქები კარგად ემსახურებოდა ადამიან ებს, არეგუ
ლირებდა რა მკაცრ ბუნებრივ ზემოქმედებას. ამის გამო პოპულარული
გახდა ის, რაც მანამდე ძალზე იშვიათ
 ობა იყო: ბუნების სენტიმენტალიზა
ცია ან, უკიდურეს შემთხვევაში, ბუნებისადმი სოფლური ან ველური დამო
კიდებულების სენტიმენტალიზაცია. გარკვეულ დონეზე ამ სენტიმენტალი
ზაციის გამოხატულება იყო მარია ანტუან ეტა ძროხის მწველავის როლში3.
სხვა დონეზე, კიდევ უფრო უბადრუკი გამოვლენა იყო „კეთილშობილი
ველურის“ რომანტიკული იდეა. აქ, ამერიკაში იმავე რიგს შეგვიძლია მი
ვაკუთვნ ოთ ჯეფერსონის მიერ თავისუფალი ხელოსნებითა და მექანიკო
სებით დასახლებული ქალაქების ინტელექტუალ
 ური უარყოფა, აგრეთვე
მისი ოცნება – თვითკმარი გლეხებით დასახლებულ იდეალ
 ურ რესპუბ
ლიკაზე. ეს გახლდ
 ათ იმ კარგი და დიდი ადამიან ის პათეტიკური ოცნება,
რომლის მფლობელობაში არსებულ მიწას, მონები ამუშავებდნ ენ.
რეალ
 ურ ცხოვრებაში ველურები (და გლეხებიც) ყველაზე არათა
ვისუფალი ადამიან ები არიან. ისინი შებოჭილნი არიან ტრადიციებით,
კასტური მიკუთვნ ებულობებითა და ცრურწმენებით, ყველაფერ ახალსა
და უცხოს – ეჭვის თვალით უყურებენ. „ქალაქის ჰაერი ათავისუფლებს“,
– არსებობდა ასეთი გამოთქმა შუა საუკუნეებში და მაშინ ქალაქის ჰაერი
მართლაც თავისუფლებას ანიჭებდა სოფლებიდან დევნილ ყმებს. დიდი
ქალაქების ჰაერი დღესაც ათავისუფლებს: კომპანიის დასახლებებიდან4,
პლანტაციებიდან, აგროსამრეწველო ფერმებიდან, წვრილი დაბალრენ
ტაბელური ფერმებიდან, სოფლის მეურნეობ ის მშრომელთა სეზონური
დაქირავების მარშრ
 უტებიდან, მეშახტეების დასახლებებიდან და კლა
სობრივი შემადგენლობით ერთგვაროვანი გარეუბნებიდან გამოქცეულ
ადამიან ებს.
დიდი ქალაქებისთვის დამახასიათ
 ებელი მედიაც
 იის გამო, ფარ
თოდ გავრც
 ელდა შეხედულება „ბუნებაზე“, როგორც მოწყალე, წმინდა,
კეთილშობილ საწყისზე. ეს ტენდენცია გულისხმობდა „ბუნებრივ“ ადამი
ანსაც (თქვენი გადასაწყვეტია, რა შინაარსს ჩადებთ „ბუნებრივში“). ამ გა
3    მარია ანტუან ეტამ, ლუი XVI-ის მეუღლემ და საფრანგეთის დედოფალმა 1774-1792 წლებ
ში, 1785 წელს, ვერსალის სასახლის ტერიტორიაზ ე აიშენა სოფლის ფერმის იმიტაცია, რო
გორც იდილიური, ყოველდღიური პრობლემებისგან მოწყვეტილი გარემო. აქ ის ხშირად
გლეხი ქალის მსგავსად იმოსებოდა და ძროხის მწველავის როლს თამაშობდა (რედ. შენ.).   
4   განმარტება იხ. შესავალში (რედ. შენ.).
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მოგონილი კეთილშობილების, სიწმინდისა და სიქველის საპირისპიროდ,
დიდი ქალაქები, რომლებიც რეალ
 ობა იყო და არა გამონაგონი, შეიძლე
ბა განხილულიყო როგორც ყველაფერ მავნებლურისა  და, რასაკვირვე
ლია, ბუნების მტრების საუფლო. მას შემდეგ, რაც ადამიანებმა ბუნებას
ისეთივე მზერა მიაპყრეს, როგორც ბავშვ ები უმზერენ სენ-ბ ერნარის ჯიშის
დიდ, სიმპათიურ ძაღლს, რა უნდა ყოფილიყო ამ საყვარელი არსების სა
კუთარ ქალაქში წაყვანაზე უფრო ბუნებრივი სურვილი, რათა ქალაქსაც შე
ეძინა ცოტაოდ
 ენი კეთილშობილება, სიწმინდე და სიქველე?
ბუნების სენტიმენტალიზაცია საფრთ
 ხეს შეიც
 ავს. სენტიმენტალური
იდეების უმეტესობა საფუძველში ღრმა, შესაძლოა გაუცნობიერებელ, უპა
ტივცემულობას გულისხმობს. შემთხვევითი არაა რომ ჩვენ, ამერიკელებ
მა, მგონი მსოფლიო ჩემპიონ ებმა ბუნებასთან სენტიმენტალური დამოკი
დებულების თვალსაზრისით, როგორც ჩანს, ყველას გავასწარით ველური
და სოფლის ბუნების მტაცებლური და უხეში განადგურებით.
ამ შიზოფრენიის სათავე ბუნებისადმი სიყვარული და მისი პატივის
ცემა კი არა, არამედ უსიცოცხლო, სტანდარტიზებულ, სუბურბანიზებულ
ბუნებასთან პატრონისტული თამაშის სენტიმენტალური სურვილია. იგი
განმს ჭვალულია აშკარა ურწმუნობით იმისადმი, რომ ჩვენ და ჩვენი ქალა
ქები, თვით არსებობის ფაქტით, ბუნების კანონიერი ნაწილი ვართ, უფრო
მჭიდროდ და ძლიერ დაკავშირებულნი მასთან, ვიდრე ბალახის კრეჭა,
მზის აბაზანები და მჭვრეტელობითი მედიტაციებია. და აი, ყოველდღი
ურად ათასობით ჰექტარი სასოფლო მიწა შთაინთქმება ბულდოზერე
ბის მიერ, იფარება ტროტუარ
 ებით, სახლდ
 ება ადამიან ებით, რომლებიც
კლავენ იმას, რის საძიებლადაც თითქოს მოვიდნენ. ჩვენი მემკვიდრეობ ა
– პირველხარისხოვანი სოფლის მეურნეობ ის სავარგულები (დედამიწაზე
უიშვიათ
 ესი ბუნებრივი საგანძური), ისევე უმოწყალოდ და გაუაზრებლად
ეწირება მსხვერპლ
 ად ჩქაროსნული გზების მშენებლობასა და სუპერმარ
კეტების პარკინგების მოედნებს, როგორ დაუნდობლადაც ვანადგურებთ
ტყეებს, ვაბინძურებთ მდინარეებს, ვავსებთ ჰაერს საწვავის გამონაბოლ
ქვით (გეოლოგიური ეპოქების განმავლობაში – ბუნების მუშაობ ის პრო
დუქტებით), რათა ხარკი გადავუხადოთ ჩვენს დიად, ზოგადნაციონ ალურ
ძალისხმევას – დიდი ქალაქების „არაბუნებრიობიდან“ ფიქციურ ბუნებაში
გაქცევის იდეას.
ნახევრადსუბურბანიზებულ და სუბურბანიზებულ ქაოსს, რომელსაც
ამგვარად ვქმნით, მათი მობინადრენი სწრაფად შეიძ ულებენ. ამ გაუხშო
ებულ განფენილობებს, როგორც დასახლებებს, აკლია შინაგანი სისხლ
სავსეობ ა, სიცოცხლისუნარიან ობა და ვარგისიან ობა. მათგან ზოგიერთი
(როგორც წესი, ყველაზე ძვირი დასახლებები) თუ ინარჩუნებს მიმზიდვე
ლობას ერთი თაობ ის სიცოცხლის ხანგრძ ლ
 ივობაზე უფრო დიდხანს; შემ
დეგ ისინი გადაგვარდება და ემსგავსება ქალაქების რუხ არეალ
 ებს. რეა
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ლურად, თანამედროვე ქალაქების უზარმაზარი რუხი სარტყლები, გუშინ,
„ბუნებასთან“ ახლომდებარე გარეუბნებს   წარმოადგენდა. მაგალითად,
ჩრდილოეთ ნიუ-ჯერსიში 120 კვადრატულ კილომეტრზ ე განფენილი, დეგ
რადირებული ან დეგრადაციის გზაზე მდგარი საცხოვრებელი არეალ
 ების  
ნახევრის ასაკი, ორმოც წელს არ აღემატება. კიდევ ოცდაათი წლის შემ
დეგ ჩვენ დაცემისა და დეგრადაციის ახალი პრობლემების წინაშე დავდ
გებით, ისეთ უზარმაზარ ფართობებზე, რომ ქალაქებში დღეს არსებული
რუხი სარტყლების პრობლემა წვრილმანად მოგვეჩვენება. შეუძლებელია
ეს დამანგრეველი პროცესები   შემთხვევითობას მივაწეროთ ან ვირწმუ
ნოთ, რომ ჩვენი ნების საწინააღმდ
 ეგოდ ხდება. არა, ჩვენ საზოგადოება,
სწორედ იმას ვიღებთ, რაც გვსურდა.
ბუნება, როგორც სენტიმენტალიზაციის ობიექტი და თითქოსდა დი
დი ქალაქის ანტითეზა, როგორც ჩანს, ჩვენთვის მხოლოდ ბალახს, სუფთა
ჰაერსა და კიდევ ცოტაოდ
 ენ რამეს წარმოადგენს, და მისდამი ესოდენ სუ
ლელური უპატივცემულობის გამო, ინგრევა თვით ის ბუნება, რომელსაც
წარსულში, ოფიციალ
 ურად და საჯაროდ მაინც, საყვარელი შინაური ცხო
ველივით ვუფრთ
 ხილდებოდით.
მაგალითად, ნიუ-იორკიდან ჩრდილოეთით მდინარე ჰუძონზე მდე
ბარეობს კროტონ-პ ოინტის საშტატო დაქვემდებარების პარკი. იქ აწყობენ
პიკნიკებს, თამაშობენ ბურთს და ტკბებიან დიდებული (მაგრამ დაბინძურე
ბული) ჰუძონით. თავად მდინარესთან, დაახლოებით თხუთმეტი მეტრის
სიგრძ ის ნაპირის მონაკვეთზე, ერთ გეოლ
 ოგიურ იშვიათ
 ობას შეხვდ
 ებით
(უფრო ზუსტად, შეხვდ
 ებოდით) – გამყინვარების შედეგად დატოვებულ
მოთეთრო-მოცისფრო თიხას. აქ, მდინარის ნაკადისა და მზის სხივების
ზემოქმედებით, უიშვიათ
 ესი თიხის ფიგურები იქმნ ებოდა – ქვასავით მაგა
რი, მზით გამომშრ
 ალი და წარმოუდგენლად მრავალფეროვანი ბუნებრი
ვი ქანდაკებები, დაწყებული ძალიან ფაქიზი და მარტივი ფორმებით, დამ
თავრებული დიდებულ აღმოსავლურ ნაკეთობათა მსგავსი ფანტასტიკური
ფიგურებით. მსოფლიოშ ი სულ რამდენიმე ადგილია, სადაც ასეთ ფიგუ
რებს შეიძლება წააწყდეთ.
ნიუ-იორკელი გეოლ
 ოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები, პიკნიკზე მო
სული ქალაქელები, ბურთაობ ით დაღლილი მოთამაშეები და აღფრთ
 ო
ვანებული ბავშვები, თაობ იდან თაობ ამდე ეძებდნ ენ აქ თიხის ფიგურებს
და ყველაზე გამორჩეულები შინ მიჰქონდათ. და მაინც, თიხა, მდინარე და
მზე დაუღალავად ქმნიდა ახალ-ახალ ფიგურებს, რომლებიც არასდრ
 ოს
მეორდებოდა.
მე, რომელსაც თიხის ქანდაკებები თავის დროზე გეოლ
 ოგიის მას
წავლებელმა გამაცნო, წლების განმავლობაში, დროდადრო, ასევე მოვ
დიოდ
 ი ამ ადგილას საგანძურის საძიებლად. რამდენიმე წლის წინ მე და
ჩემმა მეუღლემ პარკში ბავშვ ები მივიყვანეთ, რათა მათაც ეძებნათ თიხის
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ფიგურები და გაეგოთ, როგორ იქმნ ებოდა ისინი.
მაგრამ, ბუნების გაუმჯობესებაზე მომუშავეებმა ერთი წლით დაგვას
წრეს. თიხის ფერდობის ამ უნიკალურ მონაკვეთზე, მდინარის ნაპირი გა
ნადგურებული დაგვხ ვდ
 ა. მის ადგილას ჩვენ ვნახეთ შემაკავებელი კედე
ლი და პარკის მდელოს გაგრძელება (სტატისტიკურად პარკი გაზრდ
 ილი
იყო). მდელოზე, აქა-იქ, მიწის თხრისას (რატომ არ უნდა შევბღალოთ ის,
რაც ჩვენამდე უკვე შებღალეს) ბულდოზერის მიერ გადათელილი თიხის
ფიგურების ფრაგმენტები ვიპოვეთ – უკანასკნელი მტკიცებულებები იმ ბუ
ნებრივი პროცესისა, რომელიც, როგორც ჩანს, სამუდამოდ იქნა შეჩერე
ბული.
ვის შეეძლო ეს უგენური სუბურბანიზაცია ბუნების ნამდვ ილ სასწაულს
ემჯობინებინა? პარკების რომელმა ინსპექტორმა გასცა ბუნებისადმი ასე
თი ვანდალიზმის ნებართვა? ეს ყველაფერი ძალიან გვაგონებს საქმისად
მი ნაცნობ დამოკიდებულებას – როდესაც მხოლოდ უწესრიგობას ხედავ
იქ, სადაც სინამდვ ილეში, ყველაზე რთული და უნიკალური წესრიგია; რო
დესაც ქალაქების მზერისას, ბობოქარი რიტმით მცხოვრები ქუჩების წეს
რიგში, მხოლოდ ქაოსს ხედავ და დაჟინებით ესწრაფვი მის აღმოფხვრ
 ას,
სტანდარტიზებასა და სუბურბანიზებას.
აქ ორი რეაქციაა ურთიერდაკავშირებული: ქალაქებმა იმ სახით,
როგორითაც ისინი შექმნ ილია ან გამოიყ ენება ქალაქმოყვარული არსებე
ბის მიერ, პრიმიტიულ გონებათა პატივისცემა ვერ მოიპ ოვა, ვინაიდ
 ან არ
წარმოადგენს სუბურბანიზებული ქალაქების მრუმე აჩრდ
 ილებს. ბუნების
სხვა ასპექტებმა კი, მათი პატივისცემა ვერ მოიპ ოვა, რადგან არ წარმოად
გენს სუბურბანიზებული ბუნების პირქუშ აჩრდ
 ილებს. ბუნებისადმი სენტი
მენტალობა ბუნებრიობ ისაგან განძარცვ ავს ყველაფერს, რასაც შეეხება.
დიდი ქალაქები და სოფლური გარემო შეიძლება ძალიან კარგად
თანაარსებობდეს. დიდ ქალაქს ახლომახლო ნამდვ ილი სოფლური გარე
მო სჭირდება. ადამიან ის თვალთახედვიდან, სოფლურ გარემოსაც ასევე
სჭირდება დიდი ქალაქი შესაძლებლობათა და პროდუქციის მთელი თა
ვისი მრავალფეროვნებით. ასე რომ, ადამიან ებს აქვთ საფუძველი დააფ
 ა
სონ დანარჩენი ბუნება ნაცვლ
 ად იმისა, რომ დაწყევლონ იგი.
იყო ადამიან ი, თავისთვად, არც ისე ადვილია. ამიტომ ყველა და
სახლებას (ოცნების ქალაქების გარდა) აქვს პრობლემები. დიდ ქალა
ქებს სირთულეთა უმეტესობა მასში ადამიანთა დიდი რაოდ
 ენობის გამო
აქვს. მაგრამ ცოცხალი, სისხლს ავსე ქალაქები სულაც არაა უმწეო, თვით
ყველაზე ურთულეს პრობლემათა პირისპირ. ისინი არც ბუნების ბოროტი
მტრები არიან, და არც არაკეთილსაიმ ედო გარემოებათა პასიური მსხვერ
პლნ ი.
სოცოცხლით სავსე ქალაქებს აქვს გასაოც
 არი შინაგანი შესაძლებ
ლობა გაიგ
 ოს, გაავრც
 ელოს, გამოიგ
 ონოს და შეიმ უშაოს ყველაფერი,
468

რაც სირთულეთა გადაჭრისთვის სჭირდება. შესაძლოა, ყველაზე დამაჯე
რებელი მაგალითი, რომელიც ამ უნართა დემონსტრირებას ახდენს, არის
მათი მდგრადობა ავადმყ ოფობათა მიმართ. ერთ დროს ქალაქები სხვა
დასხვაგვარი სენის ყველაზე უიმედო მსხვერპლ
 ი იყო. ეპიდემიური ავადმ
ყოფობები მათ რეგულარულად აცარიელებდა. მაგრამ შემდეგ ქალაქებმა
დიად
 ი გამარჯვება მოიპ ოვა სნეულებებზე. ქირურგიის, ჰიგიენის, მიკრო
ბიოლ
 ოგიის, ქიმიის, ტელეკომუნიკაციების, საზოგადოებრივი ჯანდაც
ვის, სასწავლო და კვლევითი ჰოსპიტალების, სასწრაფო დახმარების და
ა.შ.  მთელი არსენალი, რომელიც არა მხოლოდ ქალაქებში, არამედ მათ
ფარგლებს გარეთაც გამოიყ ენება უდროო სიკვდ
 ილის წინააღმდ
 ეგ ბრძო
ლაში, ძირითადად, დიდი ქალაქების პირმშ ოა. მატერიალ
 ური რესურსე
ბის სიჭარბე, პროდუქტიულობა, ტალანტების მჭიდრო ურთიერთქმედება
– ყველაფერი, რაც საზოგადოებას ასეთი წარმატებების შესაძლებლობას
აძლევს, ქალაქებში (განსაკუთრებით დიდ, მჭიდროდ დასახლებულ ქა
ლაქებში) ჩვენი გაერთიან ების შედეგად წარმოიშვა.
საზოგადოებრივ სიავ ეთაგან განკურნების საშუალ
 ებათა ძიება დუნე,
სოფლურ გარემოში ან უმანკო, შეურყვ ნ ელ პროვინციებში (თუკი ასეთე
ბი არსებობს), შესაძლოა რომანტიკულია, მაგრამ უნაყოფო. ნუთუ ვინმე
ფიქრობს, რომ რეალ
 ურ ცხოვრებაში, პასუხი იმ შეკითხვებზე, რომლე
ბიც დღეს გვაფორიაქ ებს, შეიძლება ჰომოგენური დასახლებებიდან მივი
ღოთ?
დიახ, ქალაქები, თუკი ისინი მოსაწყენი და ინერტულია, თვითგანად
გურების მარცვ ლების გარდა, ცოტა რამეს თუ შეიც
 ავს. მაგრამ ცოცხალი,
მრავალფეროვანი, ინტენსიური ქალაქები საკუთარ თავში ატარებს თავი
სივე რეგენერაციის მარცვ ლ
 ებს და საკმარისი ენერგია აქვს მათ მიღმა არ
სებული პრობლემებისა და მოთხოვნილებების გადასაჭრელადაც.
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