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წინასიტყვაობა

წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს ცნობილი ბრიტანული ძეგლთადაცვითი 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის “გადავარჩინოთ ბრიტანეთის მემკვიდრეობა” 
(SAVE) სამოქალაქო აქტივიზმის სახელმძღვანელოს ქართულ თარგმანს. 

წიგნი გამოცემულია დიდ ბრიტანეთში 1991 წელს და ასახავს SAVE-ის მიერ იმ 
დრომდე ბრიტანეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადასარჩენად 
წარმოებულ წარმატებულ კამპანიებს. ამავდროულად, წიგნი მოიცავს პრაქტიკულ 
რჩევებსა და რეკომენდაციებს მოქალაქეებისთვის და საზოგადოებრივი 
ჯგუფებისთვის, რომელთაც აწუხებთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 
ბედი და მზად არიან, იბრძოლონ მათ შესანარჩუნებლად. 

SAVE-ი 1975 წელს დაარსდა და დღემდე ასობით ისტორიული ნაგებობა თუ 
პარკი გადაარჩინა ნგრევასა და განადგურებას. ორგანიზაცია დღესაც აქტიურად 
აწარმოებს კამპანიებს ბრიტანეთში და მის გარეთაც. 1995 წელს დაარსდა SAVE-ის 
შვილობილი ორგანიზაცია “გადავარჩინოთ ევროპის მემკვიდრეობა”, რომელიც 
იკვლევს და აქვეყნებს ანგარიშებს საფრთხის წინაშე არსებული მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე ევროპის მასშტაბით. აღნიშნული ორგანიზაცია ამჟამად მუშაობს 
ანგარიშზე, რომელშიც მიმოხილული იქნება თბილისის ისტორიული უბნის 
მნიშვნელობა და ის საფრთხეები, რომლის წინაშეც ის დგას. 

SAVE-ის ყველა მიმდინარე თუ წარსული კამპანიის შესახებ ინფორმაციის 
მიღება შესაძლებელია ორგანიზაციის ვებ-გვერდიდან: 

http://www.savebritainsheritage.org/
წინამდებარე გამოცემის მომზადება შესაძლებელი გახდა “ლურჯი ფარის 

საქართველოს ეროვნული კომიტეტისა” და ორგანიზაციის “კულტურული 
მემკვიდრეობა საზღვრებს გარეშე” – CHwB Sweden ერთობლივი პროექტის 
“ახალგაზრდა აქტივისტთა მემკვიდრეობის ბანაკი” ფარგლებში, რომლის 
დონორია შვედური ფონდი Forum Syd. 

ვფიქრობთ, მიუხედავად დროის და ადგილის განსხვავებულობისა, 
ქართველი მკითხველი ბევრ მსგავსებას აღმოაჩენს აღწერილ მაგალითებსა 
და საქართველოს მემკვიდრეობის დაცვის დღევანდელ სიტუაციას შორის. 
ვიმედოვნებთ, რომ SAVE-ის წარმატებული გამოცდილება შთააგონებს 
არქიტექტურული მემკვიდრეობის გულშემატკივართ საქართველოში და 
დაეხმარება მათ, ეფექტურად დაგეგმონ და აწარმოონ საზოგადოებრივი 
კამპანიები ამა თუ იმ ისტორიული ძეგლისა თუ გარემოს დასაცავად. 

“ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი” მადლობას უხდის 
შვედეთის მთავრობას ფინანსური დახმარებისთვის და SAVE-ს წიგნის თარგმნის 
უფლების უსასყიდლოდ გადმოცემისათვის. 

ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი
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SAVE-ისგან 

1975 წლიდან SAVE-ი კულტურულ მემკვიდრეობას იცავს და ცდილობს 
საზოგადოებას აუხსნას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ფუნქცია 
შესაძლებელია შენარჩუნდეს თანამედროვეობაშიც და არა აუცილებლად 
თავდაპირველი მიზნებისათვის. 

ისტორიული ნაგებობები და არქიტექტურა უდიდეს ღირებულებას ანიჭებს 
ჩვენს დიდსა თუ პატარა ქალაქებს და სოფლებს. წინამდებარე აქტივიზმის 
სახელმძღვანელოში წარმოდგენლია შენობების გადარჩენისა და ხელახალი 
გამოყენებისთვის ბრძოლის 25 წლიანი გამოცდილება. ის გვიჩვენებს, თუ 
რამდენის მიღწევა შეუძლიათ ინდივიდუალურად და გუნდურად აქტიურ 
ადამიანებს დაუღალავი და მიზანმიმართული შრომით და მიუხედავად იმისა, 
რომ წიგნში მონათხრობი ამბები ცოტათი მოძველებულია, მისი მთავარი 
სათქმელი დღემდე აქტუალურია. 

მისი გამოცემიდან 25 წლის შემდეგ, კიდევ უფრო მეტი მაგალითი გვაქვს 
იმისა, თუ როგორ გადარჩა ისტორიული შენობები განადგურებას და ლამის 
„მკვდრეთით აღდგა“ და შეიძინა ახალი სიცოცხლე. 

ჩვენს პუბლიკაციებს შორის SAVE-ის აქტივიზმის სახელმძღვანელო 
ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული იყო და ჩვენ მოხარული ვართ, 
რომ ის ითარგმნა ქართულ ენაზე და ხელმისაწვდომი გახდა კიდევ უფრო 
მეტი დაინტერესებული მკითხველისთვის. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ეს წიგნი 
გამოგადგებათ და მასში მოყვანილი კამპანიების ისტორიებით შთაგონებულები, 
დაიწყებთ ისტორიული ძეგლების გადარჩენის თქვენსავე კამპანიებს. 

მაიკ ფოქსი,
გადავარჩინოთ ბრიტანეთის მემკკვიდრეობა

დირექტორის მოადგილე
2016 წლის მაისი
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რატომ გახდა საჭირო SAVE
1? 

ბოლო დროს პოლიტიკური დებატების გაცვეთილ სასაუბრო თემად იქცა ის, რომ 
კონსერვაცია ახალი და წარმავალი ფენომენია და ეს მხოლოდ ელიტური 
წრეების წარმომადგენელთა ჰობია, რომლებიც მონდომებით ებრძვიან 
თანამედროვე ეკონომიკური ზრდის გარდაუვალ დიქტატს. 

სინამდვილეში არცერთი მოცემული სტერეოტიპი სიმართლეს არ 
შეესაბამება. როგორც კი ადამიანმა ერთი ქვა მეორეზე დადო, მას შემდეგ 
იცის, რომ აუცილებელია წინაპრების ღვაწლის პატივისცემა. ამ პატივისცემას 
დაცვა სჭირდებოდა როგორც არქიტექტურაში, ისე ფერწერაში, ქანდაკებასა 
და არქეოლოგიაში. და თავად ის ფაქტი, რომ დღეს აღნიშნული პატივისცემის 
დაცვა ასე თავგამოდებით გვიწევს, პირველ ყოვლისა, უფრო თანამედროვე 
განვითარების დესტრუქციულობაზე მიგვანიშნებს და არა სიძველეთა 
აკვიატების ახალ მიმდინარეობაზე. 

ბოლოს მომხდარი ომის დამანგრეველი შედეგების შემდეგ 
განსაკუთრებული მოლოდინი იყო იმისა, რომ შემდეგი რამდენიმე ათეული 
წლის განმავლობაში თანამედროვე არქიტექტურა, მეცნიერებისა და ახალი 
ტექნოლოგიების დახმარებით, შეძლებდა საზოგადოებისთვის ახალი და 
სრულიად დამაკმაყოფილებელი გარემოს შექმნას. ზოგი დღესაც ასე ფიქრობს. 
ამგვარი იდეალისტური მოლოდინის შედეგად, გასული 25 წლის განმავლობაში 
ვიხილეთ ბრიტანეთის პატარა და დიდი ქალაქების დანგრეული ცენტრალური 
ქუჩები, დაკარგული სახლები, ბევრი წარუმატებელი ბიზნეს-წამოწყება და 
კულტურული გარემოს ვიზუალური მთლიანობის რღვევა. ასეთი სოციალური 
თუ არქიტექტურული მიღწევების შემხედვარე გულისხმიერი ადამიანი 
შეუძლებელია სიამაყით აღსავსე სეირნობდეს ბრიტანეთის მოდერნიზებულ 
უბნებში. 

SAVE-ში სჯერათ, რომ თანამედროვე არქიტექტურა და დაგეგმარება 
ქმნის გარემოს, რომელიც არა მხოლოდ ვიზუალურადაა სამარცხვინო, რასაც 

1 SAVE – ბრიტ. გადარჩენა 
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შესაძლებელია არ ეთანხმებოდეს მომავალი თაობა, არამედ ეკონომიკურადაც 
და ეკოლოგიურადაც გაუმართლებელია. ჩვენი აზრით, არქიტექტურის 
კონსერვაციას ისეთივე ყურადღება უნდა ექცეოდეს და იმავე მიზნით, როგორც 
ბუნებრივ თუ ადამიანის მიერ შექმნილი სხვა რესურსების დაცვას. 

დღეს შეუძლებელია ვერ დაინახო ის დიდი ფინანსური ინვესტიცია, 
რომელიც ჩადებულია ჩვენ მიერ ნაშენებ გარემოში. ეს ნაგებობები – და არა 
მხოლოდ ისტორიული შენობები – წარმოადგენენ იმ ენერგიას, შრომასა და 
მასალას, რომელთა ჩანაცვლება ან შეუძლებელია, ან კოლოსალურ თანხებთან 
არის დაკავშირებული. კონკრეტული შენობების გადარჩენისთვის ბრძოლა 
ვინმე არაპრაქტიკული ანტიკვარების შემგროვებლის ახირება კი არა, ჩვენივე 
რესურსების გონივრული გამოყენებისათვის ბრძოლაა. 

ყველა არქიტექტორმა იცის, რომ ძველი შენობები, როგორც წესი, უფრო 
საფუძვლიანად არის ნაშენები, ვიდრე ახლები. ადრე მასალები და მუშახელი 
უფრო იაფი ღირდა, შესაბამისად, ძველი შენობები უფრო მყარია, ხმაგაუმტარი 
და სითბოსაც უკეთ ინახავს. ახალ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული 
ქარხნებისაგან განსხვავებით, ძველ შენობებში ჩადებულ შრომას, მასალებსა 
და ენერგიას საუკუნეების შემდეგაც მოაქვს ფინანსური სარგებელი. მათი 
დანგრევით კი ის სამუდამოდ იკარგება და აღდგენა, სამწუხაროდ, დიდ 
თანხებთან არის დაკავშირებული. ისტორიული შენობების უმეტესობას გააჩნია 
ადაპტირების უნარი, რასაც ვერ ვიტყვით თანამედროვე არქიტექტურის 
ნიმუშებზე. აგურისა და ქვის ნაგებობების ადაპტირება ბევრად უფრო მარტივია, 
ვიდრე ბეტონისა და ფოლადის კარკასებით აგებული შენობების. 

წარსულში კონსერვაციის ყველაზე საფუძვლიანი ეკონომიკური გამართლება 
იყო ტურიზმი. ეს არგუმენტი ბოლო დროს შესუსტდა, ვინაიდან ზოგიერთის 
აზრით, ტურისტებს თანამედროვე სასტუმროში გაჩერება უფრო ურჩევნიათ, 
ვიდრე უძველეს ქვის სახლში. თუმცა ამ საკითხს ასე ზერელედ აღარ უდგებიან. 
დღეს ტურიზმი მსოფლიო ვაჭრობის უმთავრესი ნაწილია და ისეთ ქალაქებში, 
როგორიცაა ლონდონი, ტურიზმი ურბანული ეკონომიკის მთავარი ღერძია. 
მოგზაურობისას, გასაკუთრებით ახალგაზრდებისა და განათლებული 
ადამიანებისთვის, მხოლოდ რამდენიმე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობის 
ნახვა საკმარისი აღარ არის. მათთვის ასევე მნიშვნელოვანია თვალწარმტაცი 
გარემოს მრავალფეროვნება და შეგრძნება იმისა, რომ კონკრეტული ადგილი 
განსხვავებულია და უწინარესად კი, ძველია. ბრიტანულ არქიტექტურაში 
ტურისტები ისეთ დეტალებს ამჩნევენ, რომლებიც ხშირად უყურადღებოდაა 
დატოვებული იმ სპეციალისტების მიერ, ვისაც მათი დაცვა ევალება. 
ყოველთვის, როცა ამერიკელები ლონდონის, ბრაიტონის ან ბრისტოლის 
დასათვალიერებლად მიჰყავთ, ისინი შეშფოთებას ვერ მალავენ უშნოდ 
განლაგებული მაღალი სახლებისა და დანგრეული ქუჩებისგან დამახინჯებული 
ადგილების ხილვისას. 

კონსერვაციის ყველაზე თავგამოდებული ოპონენტები წინათ თავად 
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არქიტექტორები იყვნენ ხოლმე. ეს კი იმით აიხსნება, რომ არქიტექტორები 
სამსახურს ყველაზე სარფიან ბაზრებზე ეძებენ. ბრიტანეთი კი ამ მხრივ 
ხელსაყრელია, ვინაიდან თაობების განმავლობაში აქ სწრაფი ტემპით 
მიმდინარეობს კომერციული ცენტრებისა და დიდი ქალაქების გარეუბნების 
განვითარება. ახალი ნაგებობებისა და უბნების შენება, როგორც წესი, აქ 
ძველის ნგრევას ნიშნავს. დანგრეული შენობების უმრავლესობა კი დახვეწილი 
და კარგ მდგომარეობაში მყოფი შენობებია. 

სინამდვილეში კონსერვაცია სულაც არ ნიშნავს არქიტექტორების 
უმუშევრობას. ძველის შენარჩუნება სასარგებლო და ახლის შთაგონების 
წყარო შეიძლება გახდეს. ეჭვგარეშეა, რომ ჩვენთვის სანუკვარი შენობების 
უმეტესობამ მთავარი მახასიათებლები სწორედ იმიტომ შეიძინა, რომ გარშემო 
მყოფ ნაგებობებს შეესატყვისებოდა. თუ პრაქტიკოსი არქიტექტორები 
თავდაპირველად ძველ შენობებზე იმუშავებენ, ბევრად უკეთეს ახალ პროექტებს 
შექმნიან. 

შეკითხვას – რატომ გახდა საჭირო SAVE? – მხოლოდ ნაწილობრივ გავეცით 
პასუხი, თუმცა ბევრის თქმა შეიძლება. ჩვენთვის ცნობილია, რომ უცვლელი 
შენობებისგან შექმნილი სტაბილურობის განცდა ძალიან მნიშვნელოვანია 
ფსიქოლოგიური კუთხით, გასაკუთრებით დღევანდელ ძალადობრივ და 
სწრაფად ცვალებად სამყაროში. ასევე ღირებულია ამ ძველი შენობების ხილული 
კავშირი წარსულთან. ეს, ერთი მხრივ, საინტერესო ისტორიაში გვახედებს, 
მეორე მხრივ კი, ცივილიზებული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ, 
მარადიულ ღირებულებებს გამოხატავს. ნგრევას ხშირად სოციალური რღვევა 
მოჰყვება, მასთან ერთად, არა მხოლოდ ნაგებობის უშუალო ქსოვილი, არამედ 
ზოგიერთი ოჯახი, ბიზნესი და მთლიანად თემებიც იშლება. სამწუხაროდ, 
არასათანადო ყურადღება ეთმობა იმ ტკივილისა და დანაკლისის განცდას, რაც 
შთამომავლობით გადმოცემული სახლის, საყვარელი ქუჩის ან მშობლიური 
შემოგარენის დაკარგვას მოჰყვება. კონსერვაცია, არც არქიტექტორისთვის და 
არც საზოგადოებისთვის არ უნდა აღიქმებოდეს, როგორც დროებითი ახირება, 
შეზღუდვა ან ბორკილი: ეს არის აუცილებლობა, რომელიც უნდა მიიჩნეოდეს, 
როგორც მასტიმულირებელი გამოწვევა. 

ამონარიდი SAVE-ის პირველი ანგარიშიდან, Architect’s Journal, 1975 წლის 
დეკემბერი. 
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იდეა ისეთი ახალი ორგანიზაციის დაარსებისა, რომელიც ისტორიული შენობების 
დაცვისთვის იბრძოლებდა, როი სტრონგის მიერ მოწყობილი პირველი დიდი 
გამოფენის შემდეგ წარმოიშვა. გამოფენის სახელი იყო “საგვარეულო ვილების 
განადგურება” და ის “ვიქტორიასა და ალბერტის” მუზეუმში 1974 წელს მოეწყო, 
როი სტრონგის ამ მუზეუმის დირექტორად დანიშვნიდან მალევე. გამოფენის 
ორგანიზატორები იყვნენ SAVE-ის ორი დამფუძნებელი, მარკუს ბინი და ჯონ 
ჰარისი. 

გამოფენისათვის შეადგინეს 1200-მდე შენობის სია, რომელიც 1875-
1974 წლებში დაინგრა. 1945 წლიდან 625-მდე შენობა დაიკარგა. 1955 
წლისთვის დანაკარგმა პიკს მიაღწია, როდესაც 75 ასეთი სახლის დემონტაჟი 
განხორციელდა (ყოველ ხუთ დღეში ერთი სახლი). 

გამოფენის ყურადღების ცენტრში ექცეოდა გიგანტური ინსტალაცია _ 
“ნგრევის დარბაზი”, რომელიც წარმოადგენდა ჯულიო რომანოს ცნობილი 
ნამუშევრის Palazzo del Te in Mantua-ს მოხატული ოთახის მოდელს. 
ორიგინალისგან განსხვავებით, ჩამონგრეული სვეტების თითოეულ ქვაზე 
მიმაგრებული იყო იმ საგვარეულო ვილების ფოტოები, რომლებიც ბოლო 
ასი წლის განმავლობაში განადგურდა. გამოფენამ გასაოცარი და ძლიერი 
შთაბეჭდილება მოახდინა. 

განადგურებული სახლების სია ქვეყანაში მოქმედ ყველა გაზეთს დაეგზავნა 
და პრაქტიკულად ყველასგან მოჰყვა გამოხმაურება. მთავარ ყოველდღიურ 
რეგიონულ გაზეთებსა თუ ყველაზე პატარა ადგილობრივ ყოველკვირეულ 
გაზეთებში მთავარი სტატია შესაბამის რეგიონში დაკარგულ სახლს ეხებოდა. 
ამ კამპანიამ მასობრივი საზოგადოებრივი ინტერესი და წუხილი გამოიწვია 
დაკარგული მემკვიდრეობის გამო. ცხადი გახდა, რომ ამ პრობლემის 
მოსაგვარებლად აუცილებელი იყო ზომების მიღება. 

1975 წლის მარტში დაარსდა ორგანიზაცია – SAVE Britain’s Heri-
tage (გადავარჩინოთ ბრიტანეთის მემკვიდრეობა) (SAVE). მიუხედავად 
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იმისა, რომ ეს წელი გამოცხადდა ევროპული მემკვიდრეობის წლად, 
წარმოუდგენელი სიჩქარით ნადგურდებოდა მემკვიდრეობის ძეგლები (ჩვენი 
გათვლით, ყოველდღიურად იკარგებოდა ერთი ძეგლი). თუ მსგავსი სიჩქარე 
შენარჩუნდებოდა, შემდეგი 25 წლის მანძილზე გაქრებოდა 10 000-მდე 
“ისტორიული” კატეგორიის სახლი.

მას შემდეგ, რაც გაცხადდა შესაძლო დანაკარგი, ბრიტანეთის 
მემკვიდრეობის წლის პლაკატის მთავარი გზავნილი სწორედ ეს იყო – 
“ევროპელებმა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ საერთო არქიტექტურული 
მემკვიდრეობის განადგურებას”. 

მიუხედავად ამისა, ჩვენი აზრით, მემკვიდრეობის წელი მორიგი საბაბი 
გახდებოდა იმისათვის, რომ ბრიტანეთის არქიტექტორებს, ურბანისტებსა 
და ადგილობრივ ხელისუფლებას ერთმანეთის წასახალისებლად ჯილდოები 
დაერიგებინათ. მაშინ, როდესაც ქვეყნის მემკვიდრეობა თვალსა და ხელს შუა 
ქრებოდა, ქალაქის ცენტრებში ჩნდებოდა ახალ-ახალი “კოსმეტიზირებული” 
ადგილები, იდგმებოდა საყვავილე ჯიხურები და ეწყობოდა სადღესასწაულო 
მიღებები. ქვეყნის მემკვიდრეობის დაკარგვაზე არათუ განგაში, მინიშნებაც კი 
არ ყოფილა. არავის არაფერი აკლდებოდა. ერთადერთი, რაც იკლებდა, ეს იყო 
გადასახადის გადამხდელთა საფულე. 

 SAVE-ის პირველი ანგარიში იყო მანიფესტი, რომელიც 1975 წელს ჟურნალში 
Architects Journal დაიბეჭდა. ანგარიშში მოცემული იყო დანაკარგების 
ილუსტრირებული ჩამონათვალი, მომავალი საფრთხეები და წარმატებული 
გამოცდილების მაგალითები. მას თან ერთვოდა რეკომენდაციები. ერთ-
ერთი მათგანი შეეხებოდა ისტორიული შენობების კომიტეტის დაფუძნებას. 
საბოლოოდ პარლამენტის დადგენილებით შეიქმნა ინგლისის ისტორიული 
შენობებისა და ძეგლების კომისია, იგივე ინგლისის მემკვიდრეობა (English Her-
itage), თუმცა ეს მხოლოდ ცხრა წლის შემდეგ მოხდა. 

SAVE-ის კომიტეტში თითქმის ყველა წევრი ოცდაათ წლამდე ასაკის 
იყო, ჩვენი ზედმეტად ოპტიმისტური ღირებულების (₤15 000) პროექტი, რომ 
გავხსნიდით კარგად აღჭურვილ ოფისს თავისი მდივნით, წარუმატებელი 
აღმოჩნდა. საჭირო გახდა სხვაგვარი მიდგომა – თითოეულმა ჩვენგანმა 
შევაგროვეთ თანხა (₤10-₤10). მეგობრების დახმარებით შეგროვდა ₤300. 
ბედფორის მოედანზე ოფისისთვის მივაგენით უფასო ძველ სარდაფს და 
ავიყვანეთ მოხალისე მდივანი. შემდგომ SAVE-მა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
დაუგზავნა წერილები გაზეთებს და ყველა დამწყებ ფოტოგრაფს მოუწოდა, 
გადაეღოთ ფოტოები საფრთხეში მყოფი შენობებისთვის.

მოდით თვალი გადავავლოთ, დღეს სად არიან ჩვენი დამფუძნებელი 
გუნდის წევრები. საიმონ ჯენკინსი გაზეთი Times-ის რედაქტორია, ქოლინ 
ამერი არქიტექტურის კრიტიკოსია გაზეთში Financial Times, პიტერ ბერმანი 
იორკის არქიტექტურული ინსტიტუტის დირექტორია, მარგარეტ რიჩარდსონი 
კი ასისტენტ-კურატორია სერ ჯონ სოუნის მუზეუმში. დევიდ პერსი ძველი 
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შენობების დაცვის საზოგადოების მდივანი გახდა, თიმოტი კანტელი 
ხელოვნების სამეფო საზოგადოების მეორე მდივანია, ჟილიან დარლიმ დაწერა 
წიგნების ციკლი და ასევე შექმნა სატელევიზიო პროგრამა. მეთიუ დაუნდერსი, 
SAVE-ის მეორე მდივანი, უძველესი ძეგლების საზოგადოებას უდგას სათავეში, 
ასევე ხელმძღვანელობს საზოგადოებას – უმეგობროდ დარჩენილი ეკლესიების 
მეგობრები. მისი საქმის გამგრძელებელი სოფი ანდრე კი ინგლისის 
მემკვიდრეობის ლონდონის განყოფილების ხელმძღვანელია. 

გასულ წლებს თუ გადავავლებთ თვალს, ცხადი ხდება, რომ ჩვენი უმთავრესი 
მიზანი – საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა – მიღწეულია. ის დრო, როდესაც 
საღსალამათ შენობას უკითხავად და ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე 
ანგრევდნენ, დასრულდა. 

SAVE-ის საქმიანობა მეტწილად საგანგებო სიტუაციების შესახებ შემოსულ 
ზარებზე რეაგირებაა. ხშირად რეკავენ ადგილობრივი მცხოვრებლები, 
რომლებიც განიცდიან თავის უბანში არსებული ისტორიული შენობის 
დაკარგვას. ცოტა ხნის წინ SAVE-მა გადაარჩინა ლინკოლნშირის სოფლის 
მეთოდისტური პატარა ეკლესია, რომლის დემონტაჟი და აშშ-ში გაგზავნა იყო 
განზრახული. ასევე გადაარჩინა უაიტის კუნძულზე, ქალაქ რაიდის პავილიონის 
თეატრი, რომლის დანგრევა ადგილობრივ საბჭოს გადაეწყვიტა; ასევე 
ლუდის მხარშველების მიერ გადაკეთებისგან იხსნა ჯეკ სტროუს სასახლეში 
მდებარე პოპულარული პაბი Humpstead pub, არქიტექტორ რეიმონდ ერითის 
მნიშვნელოვანი ქმნილება. 

შეგვიძლია გავიხსენოთ სხვა შენობებიც, რომლებისთვისაც გვიბრძოლია, 
ესენია: ასაკოვანი ცხენებისთვის (პონის ჯიშის) განკუთვნილი ვიქტორიანული 
სტილის საჯინიბო ენფილდში, ჰეტფორდშირში, რომლის დახურვაც 
გადაეწყვიტათ ადგილობრივ საბჭოში; ბროქელსბის რკინიგზის სადგური, 
რომელიც სოფლის სადგურისთვის დამახასიათებელი სტილის ლამაზი 
ნაგებობაა, ადგილობრივი მიწის მფლობელისთვის აშენდა და დიდი ხანი 
უმოქმედობისგან ინგრეოდა; ნუსხაში II* კატეგორიით რეგისტრირებული 
ბელგრეივის ეკლესია დარვენში, ლანკაშირი, რომელიც ქალაქის ხედზე 
გოთიკური ფორმის კოშკებით დომინირებდა, თუმცა კი დანგრევა ემუქრებოდა; 
ასევე გადარჩა ლინკოლნშირში მოუვლელობის გამო ეკალბარდით დაფარული, 
მაგრამ ლამაზი აფინგტონის ბაღები და პარკი, რომლის ადგილი ძვირად 
ღირებულ სახლებს, გოლფის კლუბსა და სასტუმროს უნდა დაეკავებინა. 

SAVE-ის ძირითადი ყურადღება და საზრუნავი მიმართულია იმ უზარმაზარი 
რაოდენობის ცარიელი და დანგრევის პირას მყოფი ნაგებობისკენ, რომლებიც 
ძეგლების ნუსხაშია შესული. ნუსხაში შესული შენობა ოფიციალურად 
განსაკუთრებულ დაცვას ექვემდებარება (ნუსხასთან დაკავშირებით დამატებითი 
ინფორმაცია იხილეთ დანართში I, გვ. 184). SAVE-მა საფრთხეში მყოფი სახლების 
შესახებ ანგარიშების მთელი წყება გამოსცა, სახელწოდებით: “ხვალინდელი 
ნანგრევები, გაჩუმებული სასახლეები” და “საფრთხეში მყოფი საგვარეულო 
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ვილები”, რომელშიც წარმოდგენილი იყო დანგრევის პირას მყოფი სახლების 
ილუსტრაციები. პუბლიკაციების დადებითი შედეგი იყო ის, რომ შემდგომი ორი 
წლის განმავლობაში ამ სახლების ორმა მესამედმა ახალი მფლობელი ან ახალი 
ფუნქცია შეიძინა. 

1989 წლის SAVE-ის გამოცემა “დაცარიელებული უბნები” აღწერდა ნუსხაში 
შესული ყველა სახის შენობას, პატარა საცხოვრებელ სახლსა თუ საკათედრო 
ტაძარს (რომანული კათოლიკური საკათედრო ტაძარი მიდლსბოროუში). 
ანგარიშს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა და ის ადგილობრივმა გაზეთებმა, 
ჟურნალებმა და უძრავი ქონების შესახებ გამოცემებმაც გამოაქვეყნეს. 
საზოგადოების დიდი ნაწილი ოცნებობს ისტორიული შენობის გადარჩენასა 
და აღდგენაზე და მათგან გასაოცრად ბევრი ამას ახერხებს კიდეც. მთავარი 
სირთულე მიწოდების მოთხოვნასთან მისადაგებაა. 

მიტოვებულ შენობებს მხოლოდ ფინანსური პრობლემები როდი 
უკავშირდება. ბევრი მათგანი სამართლებრივი სირთულეების წინაშე დგას. ამ 
სახლების მფლობელთა უმეტესობა ფიქრობს, რომ სიტუაცია კრიტიკულ ზღვარს 
გასცდა და შეუძლებელია რამის შეცვლა, ანდა უბრალოდ, არ უნდათ, რომ მათ 
მიწაზე სხვა ვინმემ იცხოვროს. უცნაურია, რომ მათ შორის ბევრს საერთოდ არც 
ადარდებს ეს საკითხი. 

ასეთ შემთხვევებში, მოულოდნელად გაჩენილი მზარდი ინტერესის გამო, 
შესაძლებელია მფლობელმა გადაწყვიტოს ამ სახლის გაყიდვა. თუ იგი მაინც 

მეთოდისტური ეკლესია, სპროქსტონში, ლინკოლნშირი. ამ ეკლესიის გაყიდვა და 
ამერიკაში გაგზავნა იგეგმებოდა, თუმცა მტკიცე წინააღდეგობის შედეგად ეკლესია 
დღესაც თავის ადგილას დგას 
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კატეგორიულ უარზე დარჩება და ნუსხაში შესულ სახლს მიატოვებს მის სრულ 
დანგრევამდე, ასეთ შემთხვევაში ადგილობრივი დაგეგმარების უწყება 
უფლებამოსილია გასცეს გაფრთხილება შეკეთების აუცილებლობის შესახებ. ეს 
კი იმას ნიშნავს, რომ მფლობელი ვალდებულია შეაკეთოს შენობა. უკიდურეს 
შემთხვევაში კი საბჭო უფლებამოსილია გაგზავნოს ხელოსნები, რომლებიც 
მფლობელთან შეთანხმების გარეშე ჩაატარებენ საგანგებო სამუშაოებს 
შენობის წყლისა და ქარისაგან დასაცავად. ასეთ შემთხვევაშიც საბჭოს შეუძლია 
მფლობელს მოთხოვოს ამ ჩატარებული სამუშაოების საფასურის გადახდა. 
აღნიშნულის გამო ბევრი მფლობელი სასწრაფოდ ცდილობს შენობის გაყიდვას 
და მყიდველიც მალევე ჩნდება. 

ყველაზე პრობლემური ისეთი შენობები იყო, რომლებსაც არ ჰყავდათ 
ერთი კონკრეტული მფლობელი და იყვნენ დაწესებულების ან სახელმწიფო 
ორგანიზაციის მფლობელობაში. უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც ორგანიზაცია 
წყვეტს ფუნქციონირებას, ის კეტავს შენობას და მიდის. ის რაც, პოტენციურად 
ღირებული ან სულ მცირე, გამოსაყენებლად ვარგისი იყო, აგურისა და დუღაბის 
სახით, უცბად იქცევა ტვირთად. 

ყოველ ჯერზე ერთი და იმავე სცენარით ვითარდება მოქმედება: საწვიმარი 
მილები ფოთლებითა და სარეველით ივსება; შენობის სახურავი ნესტიანდება. 
ამ დროს შენობა, როგორც წესი, დახურულია და არ ხდება ვენტილაცია, რაც 
ხელსაყრელი პირობაა სახლში ნესტისა და ობის გაბატონებისათვის. 

სასახლე Jack Straws Castle, ჰამპსტედი. 1960-იანი წლებისთვის უჩვეულო სტილის 
შენობა, რომელსაც დაგეგმილი რადიკალური ცვლილებები სრულიად დაუკარგავდა 
თავის დამახასიათებელ იერსახეს 
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დაცარიელებული და მიტოვებული შენობები მალევე იზიდავენ ვანდალებს. 
არ არის აუცილებელი, რომ ბოროტმოქმედები იყვნენ, შესაძლოა ისინი სულაც 
თავგადასავლის მაძიებელი ბავშვები აღმოჩნდნენ. ფანჯრები იმსხვრევა 
და კარები ძალისმიერი მეთოდით იღება. ეს კი საფუძველს უქმნის უფრო 
დიდ დანაშაულს – განზრახ ცეცხლის წაკიდებას. ამ დანაშაულის წაქეზება, 
სამწუხაროდ, შესაძლოა მოხდეს ძალიან ბევრი პასუხისმგებელი ორგანიზაციის 
მხრიდანაც. 

მაგალითისთვის ავიღოთ წმინდა სამების ეკლესია ბარნლეიში, რომელიც 
შედიოდა SAVE-ის ანგარიშში “დაცარიელებული უბნები”, რამაც დიდი 
ინტერესი გამოიწვია. გაიცა ნებართვა, რომ ეკლესია მოხუცთა თავშესაფრად 
გადაკეთებულიყო, ამით ყოფილ ეკლესიას კარგი საზოგადოებრივი ფუნქცია 
გამოუძებნეს. 

სამწუხაროდ, მიუხედავად გამუდმებული გაფრთხილებებისა და თხოვნისა, 
წმინდა სამების ეკლესია არა მხოლოდ დაცარიელებული, არამედ საერთოდ 
გაღებული დატოვეს. ცხადია, ეკლესია მეორე დღეს მთლიანად დაიბუგა 
ცეცხლში. საეკლესიო ხელმძღვანელობამ ამ ეკლესიის დემონტაჟი მოითხოვა. 
არსებობს იმის საშიშროება, რომ ის, ვინც ცარიელი შენობების დაწვის ეშხში 
შედის, ადრე თუ გვიან ადამიანებით სავსე სახლსაც წაუკიდებს ცეცხლს. 

ეკლესიები მიტოვებული ნაგებობების ერთ-ერთი მაგალითია, ასევე არის 
მიტოვებული რკინიგზის სადგურები, ტექსტილის ქარხნები, საავადმყოფოები 

ბელგრეივის ეკლესია, დარვენის ისტორიული შენობა, ლანკაშირი. გარემოს დაცვის 
დეპარტამენტი გეგმავს მის დემონტაჟს 
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და ნავსაშენები. ყველა შემთხვევაში ვაწყდებით ერთ მთავარ პრობლემას – 
ორგანიზაციის ის განყოფილება, რომელიც სარგებლობს ამ შენობით, არანაირ 
კავშირში არ არის იმ განყოფილებასთან, რომელიც ცდილობს შენობის თავიდან 
მოშორებას. ბოლო წუთამდე ამ ორ უწყებას შორის არანაირი კომუნიკაცია 
არ არსებობს. შემდეგ კი იწყება ხანგრძლივი პროცედურა, რომლის დროსაც 
შენობას სთავაზობენ ორგანიზაციის ყველა განყოფილებას (ცხადია, არცერთ 
მათგანს არ უნდა ის); ამასობაში საბუთები გროვდება დასტებად, შეკეთების 
ხარჯები კი ასობით ათასობით ფუნტამდე აღწევს. 

SAVE-ის გამოწვევა შენობებისთვის ახალი და შესაბამისი ფუნქციის მოძიებაა. 
ცხადია ამაში ახალი არაფერია, მაგ., მალმსბერის სააბატო რეფორმის შემდეგ 
ბრიტანეთის პირველ ტანსაცმლის ქარხანად იქცა. 

ობსერ ლანკასტერმა ძალზედ შთამბეჭდავი ანიმაციური ფილმი შექმნა 
“ვიქტორიასა და ალბერტის” მუზეუმში მოწყობილი გამოფენისთვის, სადაც 
კარიკატურულად იყო წარმოჩენილი ლიტერატურულ ნაწარმოებებში აღწერილი 
შენობებისთვის მოგონილი შეუსაბამო ახალი ფუნქციები. თომას ფიქოქის 
ბატონი კროშეს სასახლე მოხრეშვის სამუშაოების ფონზე იყო; დიზრაელისეული 
ბენთამი ლპებოდა თავდაცვის სამინისტროს მავთულხლართების მიღმა, ხოლო 
ჯეინ ოსტინის მენსფილდის პარკი კი სავსე იყო გოგონათა სასწავლებლის 
საკლასო ოთახებით. 

ცარიელი სახლების მონახულებისას სასიამოვნო და მოულოდნელია ის, რომ 

Lancashire Evening Telegraph, 1990 წლის 10 აგვისტო 
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მათი გარემო ძირითადად უცვლელი გვხვდება. სახლიდან ბრწყინვალე ხედი და 
თვითონ სახლის პეიზაჟი უცვლელია, და თუმცა მის გარშემო გზა აბალახებულია, 
მისი აღდგენა სულაც არ არის რთული. ამ სახლების გამოყენების ყველაზე 
გონივრული გზაა იმ ადამიანების მოზიდვა, რომლებიც მართლა აფასებენ 
მათ სილამაზესა და შემოგარენს, ნაცვლად ისეთი ადამიანებისა, ვისთვისაც ეს 
მხოლოდ დიდი ფართის სარფიანად შეძენის მორიგი შესაძლებლობაა. 

დროდადრო გვხვდება ისეთი საგვარეულო ვილები, რომლებითაც 
უკვე ორგანიზაციები (მაგ.: კერძო ორგანიზაციები ან საავადმყოფოები) 
სარგებლობენ. თავდაპირველად ყველა დადებითად არის განწყობილი 
ამ ფაქტის მიმართ, თუმცა ძალიან მალე, ამ ორგანიზაციას აღარ ყოფნის 
არსებული ფართი და დამატებითი ნაგებობების მიშენების თხოვნით 
მიმართავს ადგილობრივ ხელისუფლებას და აღნიშნავს შემდეგს: “ჩვენ თუ 
არ გავფართოვდებით, მოგვიწევს ამ ადგილის დატოვება, რის გამოც ბევრი 
სამუშაო ადგილი დაიკარგება”. ამასობაში იცვლება მენეჯმენტი ან ხდება 
პერსონალის რაოდენობის შემცირება და შენობა უეცრად ცარიელდება. 
სახლის ახალი მყიდველი აწყდება დიდ პრობლემას, რადგან საჭირო ხდება 
მიშენების დანგრევა, რათა შენობას დაუბრუნდეს ძველი იერი. სინამდვილეში 
უფრო ხშირად ასეთ სახლს ის ყიდულობს, ვინც დაინტერესებულია დამატებითი 
ფართით და ხედავს მომავალში კიდევ უფრო მეტის მიშენების შესაძლებლობას 
იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც მშენებლობის უფლებას, ჩვეულებრივ, ვერასოდეს 
მიიღებდა. 

დიდსა და პატარა ქალაქებში, ძველი შენობების შენარჩუნებას 
მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი სარგებელი მოაქვს. ბოლო ოთხი ათეული 
წლის განმავლობაში მოდერნისტი არქიტექტორები დიდ ყურადღებას 
უთმობდნენ შენობების ფუნქციებს და არად აგდებდნენ ე. წ. “ფასადიზმს”, 
რადგან ბუტაფორიულად მიიჩნევდნენ მას. თუმცა, ყველაზე ტრადიციული 
ქუჩები, სწორედ რომ ფასადების კოლექციაა. მათი ერთობლიობა ქმნის რაღაც 
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს: ქუჩის არქიტექტურას, რომელიც შეიძლება იყოს, 
როგორც სასიამოვნოდ ქაოსური, ისე ფრთხილად დაგეგმილი გეორგიანული 
კომპოზიციის ტერასა. 

ქუჩები მიმზიდველი და ცოცხალი ხდება მაშინ, როდესაც შენობების პირველი 
სართულები სხვადასხვა მიზნით არის გამოყენებული. ეს მრავალფეროვნება 
განსხვავებულ გარემოს უქმნის მთელ კვარტალზე გადაჭიმულ დიდ 
ადმინისტრაციულ შენობებს, რომელთაც ერთი ცენტრალური შესასვლელი 
აქვთ. 

არქიტექტორ ტერი ფაველთან თანამშრომლობით, ჩვენ გადავწყვიტეთ 
გვეჩვენებინა, თუ როგორ არის შესაძლებელი სითიში, დედოფალ ვიქტორიას 
ქუჩაზე, მომხიბლავი ვიქოტრიანული სახლებისგან შემდგარი სამკუთხედი 
კვარტლების (ცნობილი როგორც Mappin and Webb) რესტავრაცია და 
გაცოცხლება. 
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ეს ადგილი მაღაზიათა სიმრავლით გამოირჩევა. მიმზიდველია 
რესტორნებით, სენდვიჩისა და ღვინის ბარებით, ასევე დიდი და სავსე პაბით, 
სახელად The Green Man.

ასეთი დაწესებულებები არა მხოლოდ მთავარ მაგისტრალებზე იხსნება, 
არამედ ვიწრო ქუჩებზეც (მაგ.: Bucklersbury). ასეთი ტიპის ქუჩები კი სითის 
სახასიათო ნაწილია და შესაბამისად, მათი ტრანსფორმაცია სწრაფად და 
შეუმჩნევლად მიმდინარეობს. 

ტერიტორიის განახლების თავდაპირველი პროექტი ითვალისწინებდა ყველა 
მაღაზიის მიწის ქვეშ მოთავსებას. მაღაზიების მეპატრონეების აზრით კი, ეს 
მათთვის ძალიან წამგებიანი იქნებოდა, ვინაიდან ის ადამიანები, რომლებიც 
მთელი დღე ოფისებში არიან გამოკეტილი და ძლივს ახერხებენ ჰაერზე 
გამოსვლას, საერთოდ არ ისურვებდნენ მიწის ქვეშ ჩასვლას. 

ახალი პროექტი, რომელსაც SAVE-ი დიდი ხანია ეწინააღმდეგება, აღარ 
ითვალისწინებს მასიურ მრავალსართულიან კორპუსს, თუმცა დაგეგმილია 
მშენებლობა უძველეს პატარა ქუჩებზე, რაც მშვენიერი ფასადების 
მრავალფეროვნებას ერთი მონოლითური კორპუსით შეცვლის, ის ბევრად 
უფრო მასიური იქნება, ვიდრე ახლანდელი შენობები. 

ჩვენთან ბევრი წერილი მოდის პატარა ქალაქებიდან და სოფლებიდან. ხალხი 
შეშფოთებას გამოხატავს ახალ პროექტებთან დაკავშირებით, რომლებმაც 
თავისი განაშენიანებით შესაძლოა მთლიანად ჩაყლაპოს მწვანე ველები, 
დაამახინჯოს ლამაზი, გახსნილი სივრცეები და ხედები. ასეთ ადამიანებს 
ხშირად უწოდებენ “NlMBYs” (Not In My Back Yard – ოღონდ ჩემს ეზოში არა). 
თუმცა დასაძრახი როდია, რომ ცდილობ დაიცვა შენი საცხოვრებელი ადგილის 

ლონდონის შუაგულში Mappin and Webb-ის სამკუთხედი 
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სილამაზე. 
ამ წიგნის მიზანი არ არის მხოლოდ იმის ჩვენება, თუ როგორ შეიძლება 

წარმატებულად დავიცვათ კულტურული მემკვიდრეობა საფრთხეებისგან, მასში 
ასევე ნარჩევია გზები კონსტრუქციული ალტერნატივების შესაქმნელად. ჩვენ 
ძალიან იშვიათად ან თითქმის არასდროს გვეძლევა არჩევანის საშუალება 
პროგრესსა და ძველის შენარჩუნებას, ადამიანებსა და შენობებს შორის, 
ცოცხალ სათემო მემკვიდრეობასა და მაღალი მხატვრული ღირებულების მქონე 
მუზეუმ-ქალაქებს შორის. ძველი შენობები და ქუჩები, რომლებიც კარგად არის 
მოვლილი და ერგება დღევანდელ ახალ მოთხოვნებს, მნიშვნელოვნად ზრდის 
ცხოვრების ხარისხს. მოდით უფრო გავამდიდროთ გარემო არა მხოლოდ 
დღევანდელი, არამედ წარსულში შექმნილი ფასეულობებით. 
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რატომ ხდება, რომ ქალაქებისა თუ სოფლების კონსერვაციული არეალი 
(ისტორიული ადგილების დაცვის ზონა) ძალიან პოპულარულია საცხოვრებლად, 
სამუშაოდ და სავაჭროდ? რატომ არის ასე სასიამოვნო რომელიმე გამორჩეულ 
ქუჩაზე გასეირნება? მანქანით მგზავრობისას რატომ იქცევს ჩვენს ყურადღებას 
სოფლის ძველი ეკლესია, პატარა ხის სახლები და ფერმები, ან რატომ მოგვწონს 
საგვარეულო ვილებისა და ბაღების მონახულება? ბრიტანეთის ისტორიული 
შენობები, რა ტიპისაც არ უნდა იყოს, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენს 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

ჩვენ მუდმივად ვსარგებლობთ ისტორიული შენობებითა და სივრცეებით, 
ვსტუმრობთ ადგილობრივ ბიბლიოთეკას, მუნიციპალიტეტის შენობას, ჰაი 
სთრითის მაღაზიებს, კინოთეატრებსა და პაბებს, ასევე საზოგადოებრივ 
პარკებსა თუ საავადმყოფოებს ისე, რომ არც კი ვიაზრებთ, თუ რა ადგილს 
იკავებს ისტორიული მემკვიდრეობა ჩვენს ყოველდღიურობაში. ზოგი მათგანის 
არქიტექტურული და ისტორიული ფასეულობა ცხადია, თუმცა იქვეა შედარებით 
მოკრძალებული შენობები, რომელთა გაუჩინარებაც ასევე მნიშვნელოვანი 
დანაკლისი იქნებოდა ჩვენთვის. ასეთი შენობები, როგორც წესი, უფრო 
დაუცველია. 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ჩვენ კვლავ ვაწყდებით უამრავ შეუფერებელ 
დეველოპერულ პროექტს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ისტორიული 
მნიშვნელობის შენობებს; ასობით ნუსხაში შესული ძველი შენობა თუ ეკლესია 
კი ცარიელი და უგულვებელყოფილია და რისკის წინაშე დგას.

ბევრი ფიქრობს, რომ ძნელია შეაფასო, ღირს თუ არა ამა თუ იმ შენობის 
შენარჩუნება და კითხულობს, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის, 
რომ დაიხარჯოს ძალისხმევა მის შესანარჩუნებლად? ამის დასადგენად SAVE-ში 
საკუთარ თავს სამ მარტივ შეკითხვას ვუსვამთ: 
1. რამდენად მნიშვნელოვანია შენობა არქიტექტურულად ან ისტორიულად? 
თუ შენობა ნუსხაშია შეტანილი, ეს ნიშნავს, რომ ის კვალიფიციური 
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სპეციალისტის მიერ ოფიციალურად არის აღიარებული, როგორც 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა; შესაბამისად, ის ოფიციალურად არის 
დაცვის ქვეშ და როგორც სამთავრობო ბრძანებაშია მითითებული “ნებისმიერი 
ღონისძიება არის ნებადართული მის დასაცავად” (იხილეთ დანართი I, რას 
ნიშნავს აღნუსხვა, გვ. 184). შენობების ნუსხაში შეტანა არ ხდება ზერელედ, ის 
საკმაოდ მკაცრ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. 

მაგრამ თუ ნაგებობა ჯერ არ არის ნუსხაში შეტანილი, ექვემდებარება თუ 
არა ის ნუსხაში შეტანას? სამწუხაროდ, კიდევ ბევრი შენობა არ არის აღნუსხული 
მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ საფუძვლიანად არ ყოფილა შესწავლილი ან 
უბრალოდ გამორჩათ. 

მაშინაც კი, როცა შენობა შეიძლება არ აკმაყოფილებდეს ნუსხაში 
შესატან სტანდარტს, შესაძლოა მას ჰქონდეს საინტერესო არქიტექტურული 
მახასიათებლები – არქიტექტურული დეტალები, თავდაპირველი კარები ან 
ინტერიერის მოწყობილობანი. შესაძლებელია შენობის ძველი, გამოქარული 
სამშენებლო მასალა განსაკუთრებით მიმზიდველი, სასიამოვნო შესახედავი 
იყოს, მაგალითად, მკრთალი წითელი აგური ან ოქროსფერი ქვები, აგურით 
შესრულებული ორნამენტები ან ლითონის დეკორატიული ნამუშევარი. 
2. დგას თუ არა შენობა კონსერვაციის არეალში?
ბევრი შენობა ადგილობრივი ლანდშაფტის დომინანტური ფიგურა და ქალაქის 
ხედის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეკლესია თავისი გუმბათითა თუ შპილით 
ყველგან თვალშისაცემი ისტორიული ღირსშესანიშნაობაა. ვიქტორიანული 
საქალაქო სახლების წყება ქუჩის მიმზიდველი ელემენტია. ასევეა განახლებული 
ქუჩის კუთხის მაღაზია, რომელსაც ჯერ კიდევ შერჩენილი აქვს თავდაპირველი 
ვიტრინა. ეს შენობები, დანგრევის შემთხვევაში, ძალიან დააკლდება უბანს. 

კონსერვაციის არეალი განსაკუთრებული ინტერესისა და ისტორიული 
ხასიათის მატარებელი ადგილია. ეს ტერიოტორია ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ არის დადგენილი და ეს უკანასკნელი მოვალეა თვალი 
ადევნოს ყველა განაცხადს არეალის საზღვრებში არსებული ნაგებობის 
დემონტაჟისა თუ ახლის აშენების შესახებ. 

მაშინაც კი, როდესაც შენობა არ არის ნუსხაში, საჭიროა განსაკუთრებული 
ნებართვა მის დასანგრევად. შესაბამისად, კონსერვაციული არეალის დადგენა 
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია იმ შენობების დასაცავად, რომლებიც ნუსხაში არ 
ირიცხება. 
3. თუ შენობა თავის თავდაპირველ ფუნქციას აღარ ასრულებს, შესაძლებელია 
თუ არა მისი სხვა დანიშნულებით გამოყენება? 
SAVE-ში სჯერათ და მათ არაერთხელ დაამტკიცეს კიდეც, რომ ყველა 
ტიპის ისტორიული შენობა შეიძლება გარდაიქმნას და მას შესწევს უნარი, 
შეიძინოს ახალი სიცოცხლე. ეს კი დეველოპერებსა და არქიტექტორებს ახალ 
პოტენციალსა და საინტერესო გამოწვევებს სთავაზობს. ყველაზე საინტერესო 
და გასაოცარი ადგილები როგორც მოსანახულებლად, ასევე სამუშაოდ 
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სწორედ გარდაქმნილი ისტორიული შენობებია. ეს კი ამტკიცებს, რომ მსგავსი 
გარდაქმნა წარმატებული აღმოჩნდა როგორც კომერციული, ისე ესთეტიკური 
თვალსაზრისითაც. 

მაშინაც კი, როდესაც შენობა ცუდ მდგომარეობაშია, თანამედროვე 
სამშენებლო ტექნიკის გამოყენებით ისეთი ინჟინრული პრობლემის მოგვარებაც 
კი არის შესაძლებელი, როგორიც რამდენიმე წლის წინ გადაუჭრელად 
ითვლებოდა. 

შენობების კონსერვაცია ეკოლოგიურად გამართლებულია; ეს არის უკვე 
არსებული რესურსების გამოყენების საშუალება საბოლოო, თავის მხრივ, 
უნიკალური და შეუცვლელი პროდუქტის მისაღებად. 

კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც შეიძლება საკუთარ თავს დაუსვათ: ღირს თუ 
არა ამისთვის ბრძოლა? თუ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული ძეგლის გადარჩენა 
დინების საპირისპირო მიმართულებით ცურვას დაემსგავსება, გული გაიმაგრეთ 
სხვათა მიღწევებით ამ საქმეში. 

ბევრი პროექტი, რომლისთვისაც SAVE-ი იბრძოდა, თხუთმეტი წლის 
წინ ჩვენს კრიტიკოსებს სასაცილოდაც არ ჰყოფნიდათ. მაგრამ მას შემდეგ 
ყველა ტიპის ისტორიული შენობის უდიდესი ფასეულობის გაცნობიერებამ, 
მრავალი შენობის გარდასახვამ და მათთვის ახალი სიცოცხლის მინიჭებამ და 
საზოგადოებრივმა რწმენამ, რომ მსგავსი ნგრევისა და წაბილწვის ისტორია 
აღარ განმეორდებოდა, შთაგვაგონა ჩვენ და კიდევ მრავალი საზოგადოებრივი 
ორგანიზაცია, ძეგლთა დაცვის ტრასტი, აქტიური ჯგუფები თუ პიროვნებები, რომ 
გაგვეგრძელებინა კამპანიების წარმოება. 

საინიციატივო ჯგუფის შექმნა 
როდესაც გაგიჩნდება შეკითხვა: ვინ ვარ მე, რომ ასეთ საქმეს ჩავუდგე 
სათავეში? რა ცოდნას ვფლობ ამისათვის? ვის წარმოვადგენ? – არ მისცე 
უფლება ამ ეჭვებს, რომ დრო დაგაკარგვინონ. გაიხსენე, რომ გაერთიანების 
თავისუფლება შენი ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა. შენ და შენს მეზობლებს, 
თანამშრომლებსა თუ თანამოაზრეებს ნებისმიერი მიზნისთვის შეგიძლიათ 
შექმნათ მოხალისეობრივი ორგანიზაცია. ისარგებლე ამ უფლებით. 
შენი უპირველესი ამოცანებია: 
1. მთავარი გზავნილის ფორმულირება 
სათქმელი უნდა იყოს მკაფიო და პირდაპირი, ამომწურავი, მაგრამ არა 
გადატვირთული. თქვით, რატომ არის საჭირო ამა თუ იმ შენობის დაცვა, იქვე 
მოკლედ აღწერეთ მისი ისტორია, არქიტექტურა და თუ რა მნიშვნელობა აქვს 
მას ადგილობრივი გარემოსთვის. თუ შესაძლებელია, გაამყარეთ თქვენი 
სათქმელი ადგილობრივ მცხოვრებთა გამონათქვამებით, დაიმოწმეთ ციტატები 
ლიტერატურიდან თუ ძეგლთა დაცვის ეროვნული უწყების განცხადებებიდან. 
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2. თქვენი გზავნილის მიწოდება 
დაუკავშირდით იმ ადამიანებს, ვისაც აღელვებს ეს საკითხი. აუხსენით 
პრობლემის არსი და მოიპოვეთ მათი მხარდაჭერა. 
დაუკავშირდით SAVE-ს და სხვა შესაბამის ორგანიზაციებს (იხილეთ გვ 189). 
მათთან დაკავშირების ეფექტური გზაა სატელეფონო ზარი, რომელსაც მოყვება 
წერილი. მიაწოდეთ ინფორმაცია შენობის შესახებ: მისამართი, მფლობელი, 
შენობის მდგომარეობა და ფუნქცია. 
თუ გაქვთ ფოტოები, აუცილებლად დაურთეთ ისინი. თუ არა – გადაიღეთ და 
რაც შეიძლება მალე გაგზავნეთ. 
SAVE-ი და სხვა ადგილობრივი თუ ეროვნული ორგანიზაციები დაგეხმარებიან 
ადგილობრივი დაგეგმარების სამსახურთან პირდაპირი კავშირის დამყარებაში 
და მათთან და პრესასთან გასაგზავნი მხარდაჭერის წერილების დაწერაში. 
დაუკავშირდით ისეთ ადგილობრივ პოლიტიკოსებს, რომლებიც შეიძლება 
დაინტერესებული იყვნენ ამ საკითხით. მოემზადეთ პრესასთან და მედიასთან 
ურთიერთობისათვის, რათა თქვენი კამპანიისადმი საჯარო ყურადღება 
მიიპყროთ (მედია საშუალებების გამოყენება გვ 26). 

კამპანია 
შეკითხვები, რომელსაც მუდმივად დაგისვამენ: რაში შეიძლება გამოიყენოთ 
ეს დანგრეული ძველი შენობა? რა დაჯდება ეს? გადასახადების გადამხდელთა 
ფულის ფუჭი ხარჯვა ხომ არ იქნება? 

არ არის აუცილებელი ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა უმალვე შეძლოთ, 
პირველ ჯერზე ყურადღება გაამახვილეთ შენობის მნიშვნელობასა და მის 
უშუალო საფრთხეებზე. 

ასევე მარტივად შეგიძლიათ განახორციელოთ მყისიერი კონტრშეტევა 
შეკითხვით: შენობა როდესმე ყოფილა ღია ბაზარზე გასაყიდად გამოტანილი? 

მაიქლ ჰეზელტინი, გარემოს დაცვის სახელმწიფო მდივნის პოზიციაზე 
მუშაობისას, ერთი მარტივი მეთოდით მოქმედებდა, რომელსაც ახლა უკვე 
ფართოდ ითვალისწინებენ დაგეგმარების უწყებებში: ნუსხაში შესული შენობის 
დემონტაჟის უფლებას, როგორც წესი, ვერ გასცემენ იქამდე, სანამ ის საჯაროდ 
არ იქნება გამოტანილი გასაყიდად ღია ბაზარზე, სასურველია, საკუთრების 
უპირობო გადაცემის უფლებით. 

SAVE-ის სამუშაო პრაქტიკაში არ ყოფილა შემთხვევა, რომ საფრთხეში 
მყოფი ნუსხაში შეტანილი შენობა ბაზარზე გაეტანათ გასაყიდად. თუ ასეთ 
მცდელობას მაინც ჰქონდა ადგილი, ალბათ პირობები არაგონივრული იყო და 
საკმაო ძალისხმევაც არ დაიხარჯა მისი ფართოდ გავრცელებისათვის. 
პროფესიონალთა რჩევების მიღება 
ხშირად დეველოპერების მიერ დაანგარიშებული ციფრები იმდენად გაბერილია, 
რომ შენობის აღდგენა შეუძლებლად ძვირი გვეჩვენება. ინჟინრებისა და 
გეოდეზისტების დასკვნებით კი, შენობა არასაიმედო მდგომარეობაშია. 
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ასეთი დასკვნები უნდა გააბათილოთ ან უბრალოდ მოიგერიოთ. დღეს ძალიან 
ცოტა შენობაა სტრუქტურულად იმდენად არამყარი, რომ მისი გადარჩენა 
შეუძლებელი იყოს. ეგრეთ წოდებული “ექსპერტის დასკვნების” უმრავლესობა 
იძლევა ისეთ პასუხებს, რომლებსაც მისივე შემკვეთები ელიან. 

ამისათვის საჭროა, რომ თქვენ იპოვოთ ისეთი არქიტექტორი, ინჟინერი ან 
გეოდეზისტი, რომელსაც ძველ შენობებთან მუშაობის გამოცდილება აქვს და 
შეუძლია ალტერნატიული და დამოუკიდებელი ხედვა წარმოადგინოს. მათი 
ხედვა, უმეტეს შემთხვევაში, იმედის მომცემი იქნება. 

ეროვნული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები კი ყოველთვის შეძლებენ, 
გირჩიონ ისეთი ადგილობრივი პროფესიონალები, რომლებიც დათანხმდებიან 
თქვენს დახმარებას ხანდახან მოხალისეობრივ საწყისებზეც კი. 
ბრძოლისათვის საჭირო თანხების მოძიება 
შეეცადეთ შექმნათ საწყისი საარსებო ფონდი, მოუწოდეთ მეგობრებს და 
კეთილისმსურველებს, რომ მცირე შენატანი გააკეთონ, ₤20, ₤30 ან ₤50 
საკმარისი უნდა იყოს. თავად SAVE-ის საწყისი თანხა ₤300-ზე ოდნავ მეტი იყო, 
რომელიც თავდაპირველი კომიტეტის წევრების მიერ შეტანილი ₤10-₤10-ით 
შეგროვდა. 

სადაც ხელი მიგიწვდებათ, ყველგან ეძიეთ უფასო მომსახურება. ასლის 
გადაღების ხარჯები სწრაფად შეიძლება გაიზარდოს, თუკი თითო ფურცლისთვის 
რამდენიმე პენსის გადახდა გიწევთ ადგილობრივ ასლის გადამღებ ჯიხურში. ამ 
დროს შესაძლოა, თქვენი რომელიმე მხარდამჭერი ორგანიზაცია თანახმა იყოს, 
უფასოდ დაგითმოთ თავისი აპარატი, სადაც შეძლებთ ასამდე ასლის დაბეჭდვას. 
ნაბეჭდი მასალა 
არ არის აუცილებელი, ის სამეცნიერო დონის ან ძვირად ღირებული იყოს.
მთავარია, რაც შეიძლება მეტ ყურადღებას იპყრობდეს. ამაში კარგი და 
გამოკვეთილი სათაური და გამუქებული ასოები დაგეხმარებათ. 

მოიპოვეთ საუკეთესო ფოტოები. ასლისგადამღები აპარატების უმეტესობა 
კარგად იღებს შავ-თეთრი, თუნდაც ფერადი ფოტოების ასლებს. შესაძლებელია 
ადგილობრივი გაზეთისგან სტატიისთვის გადაღებული მაღალი ხარისხის 
ფოტოების მოპოვებაც. 
პეტიციები 
თუ აჩვენებთ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი გიჭერთ მხარს, თქვენი კამპანია 
უფრო გაძლიერდება. გადაუდებელი სიტუაციისას საუკეთესო ტაქტიკა პირდაპირ 
ქუჩაში გასვლა და ხელმოწერების შეგროვებაა. ეს საზოგადოების ცნობიერებას 
გაზრდის, პრესას კი ყოველთვის აინტერესებს უტყუარი სტატისტიკა; თუ 
შეძლებთ თქვათ, რომ ერთ ან რამდენიმე დღეში რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა 
მოაწერა ხელი პეტიციას, ეს უდავოდ მოგიტანთ პოპულარობას. 

ცხადია, ყოველთვის გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც იტყვიან, რომ 
“ხალხი ყველაფერს მოაწერს ხელს” და აბუჩად აიგდებენ თქვენს ძალისხმევას. 
ასეთ დროს ყოველთვის აღნიშნეთ, რომ ეს უკიდურესად არადემოკრატიული და 
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ელიტისტური დამოკიდებულებაა, მით უმეტეს, თუ ის საჯარო პირისგან მოდის. 
არსებობს მეორე მეთოდიც – რამდენიმე ასეულ ადამიანს გაუგზავნეთ 

წერილი ან ბროშურა პეტიციის ფორმასთან ერთად და მოუწოდეთ, მათაც 
შეაგროვონ ხელმოწერები. ასეთ შემთხვევაში ადამიანები ინფორმაციას 
მშვიდად გაეცნობიან და თვითონ გააკეთებენ არჩევანს. თუ ისინიც, თავის 
მხრივ, დაიწყებენ ხელმოწერების მოგროვებას, ვერავინ იტყვის, რომ კამპანია 
პატარა ჯგუფმა წამოიწყო და ქუჩაში გამვლელებს ძალდატანებით მოაწერინეს 
პეტიციაზე ხელი. 

პეტიციას შეიძლება მარტივი სათაური ჰქონდეს, მაგალითად: 
“გადავარჩინოთ Congleton Arms!’” შესაძლებელია პეტიციის ადრესატად 
აირჩიოთ დაგეგმარების კომიტეტის ან საბჭოს თავმჯდომარე და მაშინ სათაური 
ცოტა უფრო ვრცელი გამოვა. ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შეეცადოთ, რომ 
თქვენი სათქმელი იყოს მარტივი და ადვილად გასაგები და არ შეიცავდეს 
სადავო შინაარსს. მაგალითისთვის: “Congleton Arms-ი არის ისტორიული 
მნიშვნელობის შენობა და იმსახურებს დაცვას, როგორც ჩვენი ქალაქის 
მემკვიდრეობის ნაწილი”. 

პეტიციაზე არ დაგავიწყდეთ უკან დასაბრუნებელი მისამართის მითითება. 
მედიასაშუალებების გამოყენება 
SAVE-ის რწმენით, საფრთხეში მყოფი ისტორიული შენობა მნიშვნელოვანი 
მასალაა მედიისთვის. შენობების გადარჩენა, რომლებზეც გული ასე 
შეგვტკიოდა, შესაძლებელი იყო მხოლოდ არსებულ საფრთხეებზე 
საზოგადოების ყურადღების გამახვილებით. საზოგადოებრივი აზრის 
მობილიზება თავიდანვე ჩვენი დევიზია. 

ცხადია, სხვა შეხედულებაც არსებობს. მაგალითად, ერთ-ერთი 
პარლამენტარის აზრით, რომელსაც პალატის გარემოს დაცვის კომიტეტში 
მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება ჰქონდა, ამბობდა: “თუ ამ შენობების 
გადარჩენა გსურს, ამას მხოლოდ ჩუმი მოქმედებითა და შეფარვით თუ შეძლებ”. 

ჩვენ ღრმად გვჯერა, რომ ადამიანებს ადარდებთ ის ადგილები, სადაც 
ცხოვრობენ, მუშაობენ ან საყიდლებზე დადიან. ისინი ნაღვლობენ მეორე 
მსოფლიო ომის დამანგრეველ შედეგებზე, რომელიც დღესაც ატყვია ისტორიულ 
ქალაქებს. საიმონ ჯენკინსმა ეს ძალიან დამაჯერებლად აღნიშნა: “წადით და 
ნახეთ ნებისმიერი საზოგადოებრივი შეკრება გარემოს დაცვის საკითხებზე, 
სადაც გაცილებით მეტი დამსწრე და ამაღელვებელი სულისკვეთებაა, ვიდრე 
იმავე ადგილას გამართულ ნებისმიერ პოლიტიკურ შეხვედრაზე”. 

ადგილობრივ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები საკმაოდ შედეგიანია. 
გაზეთების უმეტესობა გულისყურით ეკიდება კულტურული მემკვიდრეობის 
საკითხებს და ყოველთვის უთმობს მას საგაზეთო გვერდებს, განსაკუთრებით 
მაშინ, თუ საფრთხე უტყუარია. თუმცა მაშინაც ნუ გაიტეხთ გულს, თუ გაზეთიც 
დაგიპირისპირდათ. მთავარია თქვენი სათქმელი გარკვევით და ხაზგასმით 
თქვათ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩანდეს თქვენი დადებითი და 
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იმედიანი განწყობა. 
არც მაშინ დადარდიანდეთ, თუ არაკეთილგანწყობილი წერილები 

გაგზავნეს რედაქტორთან ან თავად რედაქტორის სტატიაა კრიტიკული. აზრთა 
სხვადასხვაობა დებატებს უწყობს ხელს და უკეთ შუქდება. თქვენ კი, რაც უფრო 
მეტ პუპულარობას მოიპოვებთ, მით უფრო მეტი მხარდამჭერი გეყოლებათ. 
ჟურნალისტთა მონაცემთა ბაზის შექმნა და გამოყენება      ბევრი ოგანიზაცია 
ფლობს ჟურნალისტების საკონტაქტო ინფორმაციას და მას სათუთად და 
საიდუმლოდ ინახავს. ჟურნალისტები კი ძალიან ხშირად იცვლიან სამსახურსა 
და საქმიანობას და როცა ყველაზე მეტად გჭრიდებათ, შეიძლება მაშინ ვერ 
მოძებნოთ ისინი. ამიტომ, გარდა იმისა, რომ უნდა დაუკავშირდეთ ისეთ 
ჟურნალისტებს, რომლებიც ამ საკითხებით ინტერესდებიან და გაუგზავნოთ მათ 
პრესრელიზები როგორც სახლში, ასევე ოფისში, ასევე აუცილებლად გაგზავნეთ 
პრესრელიზი ახალი ამბების განყოფილებაში და შეძლებისამებრ, ამავე გაზეთის 
ერთ-ორ სხვა თანამშრომელთანაც. 

გამოიკვლიეთ, გაზეთისა თუ რადიოს რომელი ჟურნალისტი შეიძლება იყოს 
ყველაზე დაინტერესებული. ამისათვის საჭიროა, გადაფურცლოთ გაზეთის 
უკანა გვერდი და ნახოთ ვინ აშუქებს გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებს. 
დარეკეთ რადიოსადგურში და გამოიკითხეთ, რომელი ჟურნალისტი მუშაობს 
აღნიშნულ თემებზე. 
რადიო და ტელევიზია        ადგილობრივ რადიოსადგურებს ყოველთვის ახალი 
ამბების დანაკლისი აქვთ, ისინი დიდი ენთუზიაზმით ჩაწერენ ინტერვიუს 
ნებისმიერ ადამიანთან, ვისაც მკვეთრად გამოხატული პოზიცია აქვს. ეს 
კარგი შესაძლებლობაა, რომ თქვენი სათქმელი გაახმოვანოთ. ხაზი გაუსვით 
შენობის მომხიბვლელობას და რაც შეიძლება მეტი თქვით შენობის ისტორიის, 
დანიშნულებისა და კონკრეტული ქუჩისთვის მისი მნიშვნელობის შესახებ. 

კარგი სატელევიზიო რეპორტაჟი, რა თქმა უნდა, დიდი მიღწევა იქნება, 
თუმცა ერთი ჩვეულებრივი, მაგრამ მშვენიერი შენობის გამო, შეიძლება 
ეს ვერ მოხერხდეს. დარეკეთ ადგილობრივი ტელევიზიის საინფორმაციო 
განყოფილებაში. ისინი, სავარაუდოდ, გულისყურით მოგისმენენ. იქნებ 
გაგიმართლოთ და მათთვის მშვიდი დღეც დაემთხვეს. არ დანაღვლიანდეთ, თუ 
თქვენი ამბით საერთოდ არ დაინტერესდებიან ან ბოლო წუთში გადაიფიქრებენ 
გაშუქებას, რადგან უფრო მნიშვნელოვანი ამბით დაკავდნენ. თქვენი კამპანია 
ამით არ დაზარალდება. 
პრესრელიზები    საიმონ ჯენკინსი იყო ის, ვინც SAVE-ის თავდაპირველი 
სამოქმედო პრინციპები დასახა, რომელშიც დიდი ნაწილი ეკავა პრესრელიზების 
წერას. 

პრესრელიზი უნდა იყოს აზრის ზუსტად გამომხატველი და შეიცავდეს ძლიერ, 
მკაფიო და შინაარსიან სათქმელს. გჯეროდეთ იმისი, რისი მიღწევაც გსურთ; 
მოერიდეთ შემდეგ სიტყვებს: “დამწუხრებული”, “დამღუპველი”, “უიმედო”. 
რელიზში უნდა იყოს ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და, სასურველია, 
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ადგილობრივი საკონტაქტო დეტალებიც, რომელიც ჟურნალისტს დასჭირდება 
სტატიის წერისას. პრესას ყოველთვის დააინტერესებს თქვენი პოზიციის 
მკვეთრი გამოხატულება, თუმცა თქვენ საკითხი მხოლოდ ცალმხრივად არ უნდა 
წარმოუდგინოთ. აუცილებლად აღნიშნეთ მიზეზი, თუ რატომ უნდა შენობის 
მფლობელს მისი დანგრევა, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ ეწინააღმდეგებით 
მას. ჟურნალისტი ვალდებულია საკითხი ორივე მხრიდან გააშუქოს, ხოლო 
მშენებელმა შესაძლოა სულაც არ ისურვოს პრესასთან საუბარი. 

ჟურნალისტებს უყვართ ფაქტები, თარიღები, სტატისტიკა და რაც მთავარია, 
“მსუყე ციტატები”. ყველა პრესრელიზი უნდა შეიცავდეს გამომწვევ ციტირებულ 
განცხადებას იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლის ან კომიტეტის წევრისგან, 
რომელიც უშუალოდ არის ჩართული პროცესში. 

პრესრელიზი უნდა იყოს თვალში საცემი, გამუქებული სათაურით. არ არის 
აუცილებელი ჰქონდეს დახვეწილი დიზაინი; უფრო მეტიც, უკეთესი იქნება თუ 
საგანგებო სიტუაციაში სახელდახელოდ მომზადებულის შესახედაობა ექნება. 
თუ დახვეწილი პოლიგრაფიული გამოცემა იქნება, ჟურნალისტი იფიქრებს, რომ 
ეს თემა უკვე დაიბეჭდა და ნაკლებად დაინტერესდება. უმჯობესი იქნება, თუ 
გვერდის მარჯვენა მინდორზე სტრიქონები არ იქნება გათანაბრებული. ეს საქმე 
PR-კომპანიებს მიანდეთ, რომლებიც დაბეჭდავენ პრიალა პრესრელიზებს და 
შესაბამის საფასურს თავიანთ კლიენტებს დააკისრებენ, თქვენი პრესრელიზი კი 
დარჩება, როგორც ნედლი ახალი ამბავი, რაც არის კიდეც სინამდვილეში. 

არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ პრესა ენდოს თქვენს პრესრელიზებს, 
პირველყოვლისა, იცოდნენ, რომ ისინი შეიცავენ გასაშუქებლად ღირებულ 
ახალ ამბავს და მეორეც, რომ იქ მოცემულ ფაქტებზე დაყრდნობა შეიძლება. 
ჟურნალისტებს მუდმივად დატვირთული სამუშაო გრაფიკი აქვთ და თუ 
იგრძნობენ, რომ მოცემული ამბის თითოეულ საკითხს გადამოწმება სჭირდება, 
ამის გამო შესაძლოა აღარც დაინტერესდნენ თემით. 

პრესრელიზში ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძირითადი გზავნილი პირველსავე 
წინადადებაში იყოს მოცემული. არ წამოიწყოთ შესავალი აბზაცის წერა 
სიტუაციის კონტექსტის წარმოჩენის მიზნით, გაიხსენეთ, რომ თქვენ არ წერთ 
ნარკვევს. თქვენი ძირითადი მიზანია, პირველივე წინადადებით გამოიწვიოთ 
მკითხველის ინტერესი. 

არ არის აუცილებელი პრესრელიზი ყველა დაინტერესებულ პირს 
გაუგზავნოთ, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ფოსტაში მიტანით დრო გეხარჯებათ. 
ამის გაკეთება მეორე დილითაც არის შესაძლებელი. ყველა მაინც იმ დროს 
მიიღებს ფოსტით გზავნილს, როდესაც სტატია გაზეთში დაიბეჭდება. ასევე 
ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა კამპანიების ჯგუფებთან კოორდინაცია. დიდი 
ალბათობაა, რომ ისინი წაიკითხავენ თქვენს პრესრელიზს და დაგეხმარებიან 
მის შემდგომ გავრცელებაში. 

თუ ამბავი მხოლოდ ადგილობრივი მედიისთვის არის განკუთვნილი, ორი-
სამი პრესრელიზის გაგზავნა, მაგალითად, ადგილობრივ ყოველდღიურ გაზეთსა 
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და რადიოსადგურში, სავსებით საკმარისია. 
ფოტომასალა და ილუსტრაცია         აუცილებლად დაურთეთ საფრთხეში მყოფი 
შენობის ან შენობათა ჯგუფის ფოტო. არ არის საჭირო ნაბეჭდი ფოტოები 
გაგზავნოთ ყველა პრესრელიზთან ერთად. ფოტომასალა ჟურნალისტს შეუქმნის 
წარმოდგენას შენობის შესახებ და შესაძლოა დაარწმუნოს რედაქტორი, რომ 
ადგილზე გაგზავნოს ფოტოგრაფი სპეციალურად სტატიისთვის ფოტოების 
გადასაღებად. კარგი ხარისხის შავ-თეთრი ფოტოები თუ გაქვთ, ეროვნულ 
გაზეთში ის მაინც გაგზავნეთ, იმ შემთხვევისთვის, თუ გადაწყვეტენ ამ სტატიაზე 
მუშაობას, მაგრამ ფოტოების გადასაღებად არ ექნებათ საკმარისი დრო. 
ღირებულ და უნიკალურ ფოტოს ნუ გაგზავნით. თუ ფოტოს უკანა მხარეს თქვენს 
სახელსა და მისამართს დააწერთ, არის იმის ალბათობა, რომ დაგიბრუნებენ, 
თუმცა ამის დიდი მოლოდინი ნუ გექნებათ! 
პრესკონფერენციები    პრესკონფერენციის მოწყობა, რომელზეც მთელი 
ქვეყნიდან მოიწვევთ ჟურნალისტებს, შესაძლოა ფუჭი ძალისხმევა და დროის 
ხარჯვა აღმოჩნდეს. ჟურნალისტი კარგი პრესრელიზიდანაც შეძლებს რამდენიმე 
წუთში საქმის ვითარებაში გარკვევას. პრესკონფერენცია კი, მგზავრობის 
დრო რომ არ ჩავთვალოთ, მას ერთ საათს წაართმევს. პრესკონფერენციის 
ჩატარება კი გამართლებულია, თუ ის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ეხება, 
მაგალითად, ახალი კამპანიის დაწყების ანონსს. წინასწარ უნდა განსაზღვროთ, 
თუ ვინ დაესწრება მას. წამყვანმა ჟურნალისტებმა შეიძლება ამისათვის 
დრო ვერ გამონახონ და სტატია ისეთმა ჟურნალისტმა დაწეროს, რომელიც 
ნაკლებად ერკვევა ამ საკითხში. ამ დროს ერთი სატელეფონო ზარის ან ფაქსის 
საშუალებით შეგიძლიათ სტატიისათვის აუცილებელი ინფორმაცია საჭირო 
ადამიანამდე მიიტანოთ. 

ადგილობრივ დონეზე პრესკონფერენციის მოწყობა ხშირად ძალიან 
შედეგიანია. ღონისძიებაზე დასწრებით ჟურნალისტი საკითხით დაინტერესდება, 
თქვენ კი შესაძლებლობა მოგეცემათ პირადად გაეცნოთ მის ხედვასა და 
ინტერესებს. მაშინაც კი, თუ მხოლოდ ორი ან სამი მედიაწარმომადგენელი 
ესწრება, ორგანიზება გაუკეთეთ ინტერვიუს ჩაწერას, რომელსაც სხვადასხვა 
ადამიანის ციტატებით გაამდიდრებთ. 
გამოხმაურება პრესისგან                  თუ ატყობთ, რომ პრესრელიზის გაგზავნის შემდეგ 
არავინ გეხმიანებათ, არ მოგერიდოთ დარეკვა და შეხსენება. ჟურნალისტები 
შეხსენებით არ წუხდებიან, მთავარია, არ იფიქრონ, რომ ისეთი სტატიის დაწერას 
ავალდებულებთ, რომელიც, მისი აზრით, არ დაიბეჭდება. როგორც კი მედიას 
დააინტერესებთ, თქვენ და თქვენი გუნდელები მზად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ 
მოგიწევთ ინტერვიუების მიცემა და ფოტოგადაღება. ინტერვიუების უმეტესობა, 
მათ შორის რადიოინტერვიუ, შესაძლოა სატელეფონო საუბრის დროსაც 
ჩაიწეროს, რომლის დროსაც ჟურნალისტი წინასწარ მომზადებულ შეკითხვებს 
დაგისვამთ. შეეცადეთ არ ინერვიულოთ, გახსოვდეთ, რომ უმთავრესია თქვენი 
სათქმელი გარკვევით გადმოსცეთ. ხშირად ჟურნალისტებს უწევთ ეშმაკის 
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ადვოკატის როლის თამაში, რათა წარმოაჩინონ მეორე მხარის ინტერესებიც. 
პრესრელიზში მოცემული არგუმენტები მშვიდად და გადაჭრით გაიმეორეთ. 

პრესის ყველა სტატია შეინახეთ და რაც შეიძლება ფართოდ გაავრცელეთ. 
ხშირად ხდება, რომ ეროვნული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები მხარდამჭერ მოსაზრებას აქვეყნებენ, ესეც დაურთეთ 
მნიშვნელოვანი წერილებისა და ანგარიშების საქაღალდეს და შეინახეთ 
მომავალი გამოყენებისათვის. 
ადგილობრივი დაგეგმარების (ურბანული) უწყება 
ადგილობრივ ურბანულ სამსახურთან დაუყოვნებლივ დაამყარეთ კონტაქტი 
(თვითმმართველობის ან უბნის საბჭოში). გაარკვიეთ, ვინ მუშაობს კონსერვაციის 
საკითხებზე და ნუსხაში შეტანილ შენობებთან დაკავშირებული განაცხადების 
მიღებაზე. კონსერვაციის საკითხებზე, როგორც წესი, რაიონული მასშტაბით 
მუშაობენ, თუმცა ზოგიერთ საბჭოში ახლა უკვე საკუთარი კონსერვაციის მუშაკი 
ჰყავთ. 

ეწვიეთ და გაეცანით ახალი მშენებლობების ოფიციალურ განაცხადებს. 
თუ ეს პროექტები განსაკუთრებით ამაზრზენია, დეველოპერები და მათი 

არქიტექტორები, სავარაუდოდ, არ გაგიზიარებენ გამოსაცემად გამოსადეგ 
გეგმების ილუსტრაციებს. იტყვიან, რომ მათი რეპროდუქცია საავტორო 
უფლებების დარღვევაა. წარმოდგენილი პროექტის ამონარიდების გამოქვეყნება 
საზოგადოების ინფორმირების, კრიტიკისა თუ მოსაზრების გამოხატვის მიზნით 
სულაც არ არის საავტორო უფლებების დარღვევა. არის მეორე გზაც; იპოვოთ 
ვინმე, ვინც შეძლებს პროექტთან მიახლოებული ჩანახატის გაკეთებას. 
შენობის ნუსხაში შეტანა საგანგებო წესით 
ძეგლების ნუსხაში შეტანილი შენობების სიები საჯაროდ ხელმისაწვდომია 
რეგიონულ საბჭოებში ან საგრაფოს დაგეგმარების ოფისებში. დამატებითი 
ასლები ინახება ადგილობრივ საჯარო ბიბლიოთეკებში. ინგლისის, 
შოტლანდიისა და უელსის სრული სიები ასევე ინახება სამეფო კომისიაში. 

აღნუსხული შენობების სიები ვრცელია, მაგრამ არა ყოვლისმომცველი. 
ამის მიზეზი მარტივია: გასული წლების მანძილზე სიაში შეტანის კრიტერიუმები 
შეიცვალა და გაფართოვდა, მასში უფრო მეტი ვიქტორიანული პერიოდის 
და მეოცე საუკუნის შენობები ირიცხება. განსაკუთრებული ინტერესი ეთმობა 
განსხვავებული დატვირთვის შენობებსაც, მაგალითად, ნონკონფორმისტულ 
(არადამკვიდრებული – ბრიტანეთის შემთხვევაში, ყველა ეკლესია 
ანგლიკანურის გარდა – მთარგმ.) სამლოცველოებს, საწყობებს, რკინიგზის 
სადგურებს, საავადმყოფოებს და საცხოვრებელ კომპლექსებს. 

თავდაპირველი სიები აჩქარებით შეიქმნა და ამის გამო ბევრი პერიფერიული 
შენობა გამოტოვებულია. არსებობს ბევრი კარგი შენობა, რომელთა სადა 
ფასადი გეორგიანული სტილის ოთახებს მალავს, ან ხის კონსტრუქციების 
შენობა, რომელსაც თავის დროზე ყურადღება არ მიაქციეს. მიუხედავად 
იმისა, რომ სიები ცოტა ხნის წინ განაახლეს, გარემოს დეპარტამენტს შეუძლია 
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ნუსხაში ნაგებობების დამატება. განსაკუთრებით მაშინ, თუ გამოვლინდება მისი 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის დამადასტურებელი ახალი მტკიცებულება ან 
დადგინდება, რომ ის ნამდვილად გამოტოვებულ იქნა. 

კარგი ფოტო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს თქვენს განაცხადს. არ 
არის აუცილებელი ძვირადღირებული პროფესიონალური ფოტო. კარგი ფერადი 
ფოტოც გამოდგება, თუ მასზე შენობა ფოკუსშია მოქცეული, გადაღებულია 
დღის შუქზე და შესაბამისი დისტანციიდან, ისე რომ მთლიანი შენობა ჩანდეს. 
დაურთეთ რამდენიმე ისეთი ფოტო, რომელზეც აღბეჭდილია შენობის უშუალო 
გარემო. ასე უკეთ აუხსნით ადამიანებს არსებულ პრობლემებს და უკეთ 
განიხილავთ შენობის ხელახალი გამოყენების შესაძლებლობებს. 

ისტორიული ინფორმაცია         შენობის საგანგებო წესით ნუსხაში შესატანად 
მოთხოვნის წარდგენისას, აუცილებლად დაურთეთ ინფორმაცია მისი 
ისტორიის შესახებ, თუკი გექნებათ ამის შესაძლებლობა და დრო. საფრთხის 
ქვეშ არსებული ბევრი შენობის შესახებ შეიძლება უმალვე ვერ მიაგნოთ 
ინფორმაციის წყაროს. ამიტომ, გაესაუბრეთ ყველას, ვინც იცნობს ამ შენობას, 
უმუშავია ან უცხოვრია მასში. გამოარკვიეთ, ვინ იყო მისი მფლობელი. 
მოიძიეთ ადგილობრივი ისტორიკოსი ან არქიტექტორი, რომელიც სწორად 
დაათარიღებს და აღწერს მას. ეწვიეთ ადგილობრივ ბიბლიოთეკას და მოიძიეთ 
ამ ქუჩის ძველი გზამკვლევი ან ცნობარი. რაც უფრო ძველ საბუთებს მიჰყვებით, 
მით უფრო დიდი შანსია, მისი მშენებლობის შესახებაც წააწყდეთ ინფორმაციას. 

ადგილობრივ ბიბლიოთეკას ან საგრაფოს არქივს ასევე ექნება ძველი რუკები 
და გეგმები, რაც შენობის წარმომავლობის შესახებ დამატებით მინიშნებებს 
მოგცემთ. 

თუ შენობა XIX საუკუნეშია აშენებული, მისი პროექტის ორიგინალი, 
არქიტექტურული ნახაზების ჩათვლით, სავარაუდოდ, შენახული იქნება. ეს 
უფრო ეხება გარეუბნებში აშენებულ კომერციულ შენობებს და დიდ სახლებს. 
არქივში შესაბამისი საბუთების მოძიებას დიდი ძალისხმევა დასჭირდება, თუმცა 
შედეგი მასზე დახარჯულ დროდ ღირს. 

თქვენი განაცხადი შენობის ძეგლთა ნუსხაში შეტანის შესახებ უნდა 
შეიტანოთ გარემოს დაცვის დეპარტამენტის აღნუსხვის განყოფილებაში. 
მისამართი: ლონდონი SE1 7SB, Lambert Bridge House, ალბერტის სანაპირო. 
ისინი მოითხოვენ კომისიისგან (“ინგლისის მემკვიდრეობა”), რომ გაიგზავნოს 
ინსპექტორი, რომელიც შეაფასებს შენობას. ინსპექტორი დაწერს ანგარიშს, 
რომელშიც გასცემს რეკომენდაციას, შევიდეს თუ არა ესა თუ ის შენობა 
ოფიციალურ ნუსხაში. შემდგომ გარემოს დაცვის სახელმწიფო მდივანი (იგ. 
მინისტრი – რედ.) (ხანდახან მისი მოადგილე ან მისი ქვეშევრდომი საჯარო 
მოხელე) გადაწყვეტს, გაითვალისწინოს თუ არა ინსპექტორის რეკომენდაცია. 
თქვენი განაცხადის შესახებ პასუხს შეგატყობინებენ. ეს ხანგრძლივი პროცესია, 
და შეიძლება რამდენიმე თვეც გაგრძელდეს, თუმცა საგანგებო სიტუაციის დროს 
დაჩქარებული წესით ხორციელდება. 
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კარგი იქნება თუ კონსერვაციის რომელიმე უწყება თქვენი განაცხადის 
მხარდამჭერ წერილს გარემოს დაცვის დეპარტამენტს გაუგზავნის, 
სასურველია, ეს იყოს (გეორგიანული ჯგუფი) Georgian Group ან Victorian So-
ciety (ვიქტორიანული საზოგადოება), თუ კი შენობა ხვდება მათი ინტერესის 
შესაბამის კატეგორიაში. 
კონსერვაციის არეალის შექმნა 
თუ შენობის ოფიციალურ სიაში შეტანის საკითხს გარემოს დეპარტამენტი 
განაგებს, ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს უფლებამოსილება განსაზღვროს 
კონსერვაციის არეალი. ამის შესახებ “სამოქალაქო კეთილმოწყობის 
კანონპროექტი” 1966 წელს შევიდა ძალაში, დუნკან სანდის თაოსნობით. მანვე 
დააარსა სამოქალაქო ფონდი Civic Trust. 

მისი აზრით, მხოლოდ ცალკეული შენობის დაცვა არ იყო საკმარისი და 
საჭირო იყო შენობის მიდამოს დაცვაც. კანონის მიხედვით, კონსერვაციის 
არეალი არის “განსაკუთრებული არქიტექტურული, ისტორიული, ვიზუალური 
მნიშვნელობის სახასიათო არეალი, რომლის მხატვრული სახე დაცული და 
გაუმჯობესებული უნდა იქნას”. შესაბამისად, კონსერვაციის არეალი, როგორც 
დაცვის საშუალება, სცდება შენობებს და მოიცავს ქუჩებს, ხეებს, მისასვლელ 
ბილიკებსა და ხედებს. 

ამ განსაკუთრებული არეალების განსაზღვრა უკიდურესად მნიშვნელოვანია 
ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად. ათასობით შენობაა, რომელთა 
სიაში შეტანაც შეუძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ მათი უმრავლესობა 
ადგილობრივი მნიშვნელობის, საინტერესო და მიმზიდველი ნაგებობაა. 
ასეთი შენობა ისტორიული თუ არქიტექტურული კუთხით, ცალკე აღებული, 
არასაკმარისად ღირებულია, რომ დაიმსახუროს ინდივიდუალური დაცვა. თუმცა 
ასეთი შენობების დაკარგვით უბანი დაკარგავს სახასიათო სახეს. კონსერვაციის 
არეალი შესაძლოა გავრცელდეს ისტორიული ქალაქის დიდ ნაწილზე ან მოიცვას 
მხოლოდ ერთი რომელიმე ქუჩა. ასევე შეიძლება მოიცვას მთელი სოფლები ან 
პატარა დასახლება, რომელშიც მიმოფანტულია მოკრძალებული ხის სახლები 
და თავლები. 

კონსერვაციის არეალში რომელიმე შენობის დემონტაჟისათვის ისევე, 
როგორც ნუსხაში შესული შენობის დემონტაჟისათვის, საჭიროა ნებართვა 
საბჭოდან. განაცხადის განხილვისას, დაგეგმარების კომიტეტმა უნდა 
განსაზღვროს, რამდენად სძენს ეს შენობა თავის უბანს სახასიათო იერს და მისი 
დანგრევა რამდენად დაარღვევს ამ იერსახეს. ანალოგიურად, ყოველი ახალი 
შენობის აგებამ ან განახლებამ უნდა დაიცვას ან გააუმჯობესოს კონსერვაციის 
არეალის გარეგნული მხარე და ხასიათი. 

ვინაიდან კონსერვაციის არეალის საზღვრებს ადგილობრივი ხელისუფლება 
ადგენს, მათი საშუალებით შესაძლებელია საფრთხეში მყოფი შენობის ან 
შენობათა ჯგუფის ეფექტური დაცვა. არსებობს დაცვის კიდევ უფრო “მკაცრი” 
ფორმა, რომელიც კონკრეტულად ვრცელდება ისეთი ადგილებისათვის, სადაც 
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ბევრი ისტორიული მნიშვნელობის შენობაა. ამ შემთხვევაში ადგილობრივი 
ხელისუფლება გასცემს მე-4 მუხლის განკარგულებას (გარემოს დაცვის 
დეპარტამენტის თანხმობის საფუძველზე). ეს იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტული 
ცვლილებები, იქნება ეს ახალი ფანჯრის ჩასმა თუ ბუხრის საკვამურის მოხსნა, 
ვერ განხორციელდება ნებართვის გარეშე. მე-4 მუხლის განკარგულება, 
განსაკუთრებით ხელსაყრელია საცხოვრებელი კომპლექსებისთვის, 
სარკინიგზო სოფლებისა ან გეორგიანული საკურორტო ქალაქების 
ტერასებისთვის. 

ზოგიერთმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ძალიან ცოტა კონსერვაციის 
არეალი დაადგინა. ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ადგილას მიმზიდველი 
შენობების ან ღია სივრცეების ნაკლებობაა. ზოგიერთ საბჭოში, სადაც უამრავი 
საქმეა, ხოლო სპეციალიზებული თანამშრომელი – ცოტა, კონსერვაცია ხშირად 
მეორეხარისხოვანი ხდება. თუმცაღა, როგორც შენობის ნუსხაში შეტანის, ასევე 
კონსერვაციის არეალის განსაზღვრის თაობაზე მოთხოვნა ნებისმიერ ადამიანს 
შეუძლია წარადგინოს. 

იმისათვის, რომ დაგეგმარების ოფისის წარმომადგენელთა მხარდაჭერა 
მოიპოვოთ (ისინი წარუდგენენ კომიტეტს თქვენს განაცხადს), მოამზადეთ 
მოკლე ანგარიში ან ბროშურა. აღწერეთ ამ უბნის ისტორია და იქ არსებულ 
შენობებთან დაკავშირებული საინტერესო ინფორმაცია, ზოგიერთი მათგანი 
შეიძლება უკვე იყოს ნუსხაში. გადაიღეთ რაც შეიძლება ბევრი ფოტო, არა 
მხოლოდ შენობის, არამედ მის გარშემო ხედებისა და ქუჩების ამსახველი 
კადრები; ასევე ხეები, ღია სივრცეები და გამწვანება. ბროშურას დაურთეთ 
რუკები, ახლებიც და ისტორიულიც, თუ რა თქმა უნდა, მათ მოძიებას შეძლებთ. 
გამოიყენეთ ადგილობრივი ბიბლიოთეკა ან არქივი. 

ხანდახან საბჭოები აფერხებენ საკონსერვაციო არეალის დადგენის 
პროცესს, რადგან ფიქრობენ, რომ მოსახლეობა ამას არ მიესალმება, თუმცა 
რეალურად, სხვანაირად ხდება. მფლობელები ამას დადებითად ხვდებიან, 
რადგან აღნიშნული პროცესი ეხმარება მათ და მაკლერებს შენობის გაყიდვის 
დროს. კარგი იქნება, თუ შეგროვდება რამდენიმე მცხოვრების ხელმოწერაც. 
პრესას შეატყობინეთ კონსერვაციის არეალის დასადგენად თქვენ მიერ გაწეული 
ძალისხმევის შესახებ და გაუგზავნეთ მათ გამზადებული ბროშურა. 
დააარსეთ საქველმოქმედო ფონდი 
ადგილობრივი საზოგადოების მიერ შექმნილი ფონდის დახმარებით არაერთი 
შენობა გადარჩენილა. მრავლად იყო შენობის შეძენის პრეცედენტიც, 
აღნიშნული შენობები რესტავრაციის შემდეგ გაყიდულა. ამ საკითხებთან 
დაკავშირებით სასარგებლო ინფორმაციას მიიღებთ არქიტექტურული 
მემკვიდრეობის ფონდიდან. მისამართი: 17 კარლტონ ჰაუსის ტერასა, ლონდონი 
SWl SAW. ფონდში მიიღებთ სასურველ ინფორმაციას ადგილობრივად 
არსებულ ფონდებზეც. ხშირად ასეთი ფონდები ეძებენ ახალ შენობებს 
რესტავრაციისათვის, რადგან აქვთ გარკვეული თანხები. ნებისმიერ 
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შემთხვევაში, იქ კარგ რჩევებს მოგცემენ. 
სათანადოდ შეაფასეთ ის პრობლემები, რომლებსაც შეიძლება წააწყდეთ 

მას შემდეგ, რაც შენობა თქვენს განკარგულებაში გადმოვა. ნებართვების და 
გრანტების მიღების გადავადება საკმაოდ ხარჯიანი შეიძლება გახდეს. ერთ-
ერთი გამოსავალია, მოიძებნოს ისეთი ადამიანი, საქმოსანი, რომელსაც უყვარს 
ეს შენობა და მზად არის გულმოდგინედ და ხარისხიანად იმუშაოს მასზე. 
ნესტისგან გამოწვეული დაზიანების შეჩერება 
ასობით ისტორიული შენობა არის დაცარიელებული და განწირული 
გასანადგურებლად. ადგილობრივ მცხოვრებთა მყისიერი რეაგირებით შენობა 
არა მხოლოდ დანგრევისგან გადარჩება, არამედ მნიშვნელოვნად დაიზოგება 
მისი შეკეთებისათვის საჭირო ხარჯებიც. 

გაჭედილი საწვიმარი მილის გამო შენობის კედლები ძალიან სწრაფად 
ნესტიანდება. თუ შენობა დაკეტილია და არ ნიავდება, დათბობისთანავე 
დაიწყება ეგრეთ წოდებული “მშრალი ხრწნა”. 

ნუსხაში შესული შენობების მფლობელებს კანონმდებლობით აკისრიათ, რომ 
ქონება სათანადო მდგომარეობაში შეინარჩუნონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
დაგეგმარების უწყებები, სახელმწიფო მდივანი (იგ. მინისტრი) და ორგანიზაცია 
English Heritage, “ინგლისის მემკვიდრეობა”, უფლებამოსილია გამოსცეს 
გაფრთხილება შეკეთების შესახებ. ასეთი გაფრთხილების ორი ფორმა 
არსებობს: 
1. 101-ე პარაგრაფის გაფრთხილება     მოითხოვს მფლობელისგან, რომ 
განახორციელოს გადაუდებელი მითითებული სამუშაოები; თუ მფლობელი 
არ შეასრულებს მოთხოვნას, საბჭო განახორციელებს საჭირო სამუშაოებს, 
რომლის ხარჯის ანაზღაურებას შემდგომში მოსთხოვს მფლობელს.
2. 114/115 პარაგრაფის გაფრთხილება    თუ აღდგენითი სამუშაოები არ 
განხორციელდა მფლობელის მიერ, ამ გაფრთხილების შემდეგ დაგეგმარების 
უწყებას შეუძლია შეიძინოს ნაგებობა. 

ასეთი უფლების გამოყენებისგან ადგილობრივი უწყებები დიდი ხნის 
მანძილზე თავს იკავებდნენ. მათ ეშინოდათ, რომ მფლობელი წარადგენდა 
შესყიდვის ფორმას, რისი სრული უფლებაც ამ უკანასკნელს აქვს. ასეთ 
შემთხვევაში საბჭო იძულებული გახდებოდა, ეყიდა შენობა და თეორიულად ის 
გადასახადების გადამხდელთა ხარჯზე აღედგინა. 

გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ასე, ფაქტობრივად, არასოდეს ხდება. უმეტესად 
მფლობელი შენობის გაყიდვას ბაზარზე ეცდება, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ 
ურჩევნია ის მიყიდოს ნებისმიერ სხვას, ვიდრე ადგილობრივ ხელისუფლებას. 

ხშირია, როცა კომიტეტის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ გამოსცენ 
გაფრთხილება შეკეთების თაობაზე ან გამოთქვან ვარაუდი გაფრთხილების 
შესახებ, უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ მფლობელმა განიზრახოს შენობის 
გაყიდვა. 

თუმცა მნიშვნელოვანია თვალი ვადევნოთ ამ პროცესს. საქმით დატვირთულ 
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დაგეგმარების უწყების თანამშრომლებს შეიძლება გამხნევება და დამატებითი 
საბაბი დასჭირდეთ იმისათვის, რომ ბოლომდე მიყვნენ თითოეულ საქმეს 
და მოიძიონ საზოგადოების წერილები, რომლებსაც ადარდებთ ამა თუ იმ 
მიტოვებული შენობის ბედი. რაც იმის წინაპირობაა, რომ საქმე ზემდგომ პირს ან 
კომიტეტს წარუდგინონ. 

თუ დაგეგმარების დეპარტამენტი თავიდანვე უარს ამბობს გაფრთხილების 
გამოცემაზე, მხარდაჭერისათვის მიმართეთ SAVE-ს და სხვა ორგანიზაციებს, 
მოთხოვეთ “ინგლისის მემკვიდრეობას”, მიიღოს საჭირო ზომები. 

ორი გზით არის შესაძლებელი, დაარწმუნოთ ისეთი ადგილობრივი 
ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს შეკეთების შესახებ გაფრთხილების გაცემის 
დიდი გამოცდილება. პირველი, შეგიძლიათ მოძებნოთ შენობის ყიდვით 
დაინტერესებული პირი, თუ საქმე მივა გაყიდვამდე. მეორე, სავარაუდოდ, 
SAVE-ის ან სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის დახმარებით, მოიძიოთ 
წარმატებულად დასრულებული მსგავსი მაგალითი. 
სამართლებრივი ქმედება 
მას შემდეგ, რაც ყველა სხვა შესაძლებლობა ამოიწურებოდა, SAVE-ი მზად იყო 
სამართლებრივი ქმედების წამოსაწყებად. ზოგადად სამი ტიპის სამართლებრივი 
ქმედება არსებობს, რომელიც საინიციატივო ჯგუფს შეუძლია წამოიწყოს: 
1. A writ of Mandamus – ამ ქმედებით სასამართლოს ეთხოვება, რომ მან 
მოსთხოვოს მინისტრს ან ადგილობრლივ ხელისუფლებას, შეასრულოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული მოვალეობა. მაგალითად, სახელმწიფო 
მდივანი გარემოს საკითხებში ვალდებულია, და არა მხოლოდ უფლებამოსილი, 
შეადგინოს ისტორიული და არქიტექტურული მნიშვნელობის შენობათა ნუსხა. 
2. A case of Ultra Vires – ამ გზით შესაძლებელია იმის დადგენა, რომ მინისტრმა 
ან ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადააჭარბა თავის უფლებამოსილებას. 
3. Leave for Judicial Review (გადავიტანოთ სასამართლოში განსახილველად) 
– ამ ქმედებით სასამართლოს ეთხოვება გადახედოს და/ან ბათილად ცნოს 
მინისტრის ან ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილება. 

ნებისმიერი სახის სამართლებრივი ქმედების დაწყებას წინ უნდა უძღოდეს 
გაფრთხილება ხარჯების შესახებ. მოგეხსენებათ, სასამართლო პროცესი 
შეიძლება ძალიან ძვირი დაჯდეს, ასე რომ უმჯობესია თქვენი საქმე ისეთი გზებით 
მოიგოთ, როგორიცაა: საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, პოლიტიკოსებთან 
და ოფიციალურ პირებთან საკითხის განხილვა და სხვა. რაც უფრო მეტად 
წარმოაჩენთ, რომ ამ ბრძოლაში თავიდანვე ხართ ჩართული, მით უფრო დიდი 
გავლენა გექნებათ სასამართლო პროცესზე. 

თქვენი პირველი ამოცანა უნდა იყოს კარგი რჩევის მიღება. თუ შეძლებთ, 
მოიძიეთ ადვოკატი ან იურისტი, რომელიც სამუშაო საათების შემდეგ უფასოდ 
გაგიწევთ კონსულტაციას. თუ ასეთი ვერავინ მოძებნეთ, მაშინ გაარკვიეთ 
პოტენციური ხარჯის რეალური ფასი პროცესის ეტაპების მიხედვით. ასე უკეთ 
გეცოდინებათ თქვენი ფინანსური ვალდებულებები და ადვილად გადაწყვეტთ, 
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რა შეგიძლია გააკეთო შენ 

განაგრძოთ თუ არა თანამშრომლობა. 
მეორე ამოცანაა სიფრთხილით განახორციელოთ ყველა ის ქმედება, 

რომელსაც შეიძლება ფინანსური ვალდებულებები მოყვეს სასამართლოსთან. 
მაგალითად, თუ თქვენი სარჩელი მშენებლობის ან შენობის დემონტაჟის 

შეჩერების შესახებ დაკმაყოფილდა და ამის შესახებ გამოიცა სასამართლო 
აკრძალვა, ასეთ დროს ხდება მშენებლობის კონტრაქტის შეჩერება. მიუხედავად 
იმისა, რომ ეს შეიძლება დროებითი შეჩერება იყოს, მოწინააღმდეგე მხარე 
აუცილებლად მოითხოვს ფინანსურ გარანტიას და შესაძლოა თავდებობასაც, 
რათა წაგების შემთხვევაში, თქვენ დაგეკისროთ საქმიანობის შეჩერებისგან 
გამოწვეული ხარჯების დაფარვა. 

შეძლებისდაგვარად მიმართეთ თქვენი მოქმედებები ადგილობრივი ან 
ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ, რადგან სამუშაოების შესაჩერებლად 
მათ ვერ გამოიყენეს თავიანთი უფლებამოსილება. მოგების შემთხვევაში, 
სასამართლო აკრძალვის და აღსრულების სისრულეში მოყვანაც ხელისუფლებას 
დაეკისრება. გარდა ამისა, უბრალოდ სამართალწარმოების დაწყებამაც 
შეიძლება შეაჩეროს სამუშაოები. 

თუ მშვენიერი შენობა კრიტიკულ მდგომარეობაშია და მისი გადარჩენის 
ერთადერთი გზაა, მიღწეულ იქნას სასამართლო აკრძალვის გამოცემად, 
გადაამოწმეთ, რა ხარჯებთან შეიძლება იყოს ეს პროცესი დაკავშირებული. თუ 
ამით დიდი კონტრაქტის შეწყვეტა ან შეჩერება მოხდა, ხარჯები საკმაოდ დიდი 
იქნება. თუმცაღა, ხშირად დემონტაჟის სამუშაოები დღიურად ან ეტაპობრივად 
ხორციელდება და შესაძლოა დასაფარი გახდეს ერთი დაკარგული სამუშაო 
დღის ან ერთი-ორი დღის შესაძლო მოგების კომპენსირების ხარჯები. 

პირველ ეტაპზე, ადვოკატის წერილი შესაძლოა საკმარისიც იყოს 
იმისათვის, რომ შეჩერდეს მიტოვებულ შენობაზე დაწყებული სამუშაოები ან 
განხორციელდეს რაიმე სხვა ქმედება. უფრო მარტივია თქვენ მიერ წერილის 
დაწერა, რომელშიც იურისტების დახმარებით ოფიციალური იურიდიული 
ტერმინოლოგიით ჩამოყალიბებული გექნებათ რჩევები და ის ქმედებები, 
რომელსაც განახორციელებთ იმ შემთხვევაში, თუ არანაირ გამოხმაურებას 
არ მიიღებთ. თუ შენობა გარდაუვალი საფრთხის წინაშე დგას ან სრულიად 
მიტოვებულია, მოხალისე ორგანიზაციებმა შეიძლება ადგილობრივ 
ხელისუფლებაზე მყისიერად იმოქმედონ. 



37

SAVE-ის საქმიანობა
საგვარეულო ვილები 

საგვარეულო ვილების პარკები

ბაღ-პარკები

საბაღე ნაგებობები, პავილიონები და ტაძრები

თავლები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების ნაგებობები

ეკლესიები

ქალაქის ნაგებობები 

ინტერიერები

ფასადების შენარჩუნება

მაღაზიის ფასადები

ქუჩის მცირე არქიტექტურული ფორმები

ბაზრები

საავადმყოფოები და თავშესაფრები

სამრეწველო ნაგებობები 

რკინიგზის სადგურები და ნაგებობები

პაბები და სასტუმროები

თეატრები, კინოთეატრები და საზოგადოებრივი ნაგებობები

საზოგადოებრივი პარკები
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კამპანიები

მოცემული კვლევებისა და კონკრეტული შემთხვევების საშუალებით წარმოგიდგენთ 
SAVE-ის მიერ სხვადასხვა ტიპის შენობებსა თუ მფლობელებთან მიმართებაში 
შემუშავებულ სტრატეგიებს. გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ შენობისთვის 
ახალი ფუნქციის გამონახვისას გადამწყვეტ როლს, ისევ და ისევ, მისი გარემო 
ასრულებს. თუ შემოგარენი მიტოვებული და დამთრგუნველია, ტერიტორიის 
გაწმენდისა და შესაფერისად მოწყობის შემდეგ იგი გადასხვაფერდება და უფრო 
მიმზიდველი გახდება. 

ბევრ მფლობელს, პიროვნებასა თუ ორგანიზაციას ეს უფუნქციო შენობები 
ტვირთად აწევს და მათთვის ისინი უსარგებლო და უღირსი ნაგებობებია. 
ამიტომაც, პირველ ყოვლისა, საჭიროა ამაღლდეს საზოგადოებრივი 
ცნობიერება შენობის ისტორიული თუ არქიტექტურული მნიშვნელობის შესახებ.
მას შემდეგ კი, რაც მფლობელი დარწმუნდება შენობის ფასეულობაში, მასთან 
შესაძლებელი გახდება უფრო კონსტრუქციული მოლაპარაკება. 

მომდევნო 18 თავში აღწერილი იქნება საფრთხის წინაშე არსებული 
შენობებისა და ღია სივრცეების იმ შემთხვევათა მცირე ჩამონათვალი, 
რომელშიც SAVE-ი აქტიურად იყო ჩართული. ზოგიერთი მათგანი დიდი და 
კარგად ნაცნობი შენობაა, რომელიც საკმაოდ პოპულარული გახდა; ზოგი კი 
უფრო მოკრძალებულია როგორც ზომით, ისე შემოქმედებით, მაგრამ მაინც 
იმსახურებს ყურადღებას, როგორც ადგილობრივი პეიზაჟის მნიშვნელოვანი 
ნაწილი. ვიმედოვნებთ, რომ შემთხვევათა მრავალფეროვნების წარმოდგენით 
შევძლებთ ძალები შევმატოთ სხვადასხვა პიროვნებებსა თუ ორგანიზაციებს 
თავიან სამეზობლოში არსებული საფრთხის პირას მდგარი შენობების 
გადასარჩენად ბრძოლაში. 
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საგვარეულო ვილები 

საფრთხეში მყოფი საგვარეულო ვილები სამ ძირითად კატეგორიად იყოფა: 
1. საგვარეულო ვილები, რომლებშიც სრულყოფილად არის შენარჩუნებული 
მოცულობა და კოლექციები და შესაძლებელია მათი მთლიანად შენარჩუნება, 
როგორც საჩვენებელი ობიექტის; 
2. საგვარეულო ვილები, რომლებსაც დაკარგული აქვს მთელი შემადგენლობა, 
დაცარიელებული და მიტოვებულია; 
3. საგვარეულო ვილები, რომლებიც ორგანიზაციის სარგებლობაშია, მაგრამ 
დახურვის პირასაა და სასწრაფოდ საჭიროებს ახალ მფლობელსა და ფუნქციას. 

საგვარეულო ვილები ხშირად ხასიათდება, როგორც “კოლექტიური 
ხელოვნების ნიმუშები” და, როგორც ბრიტანეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
წვლილი ვიზუალურ ხელოვნებაში. საჭიროა არა მხოლოდ მათი არქიტექტურის, 
ინტერიერისა და ბაღების დაცვა, არამედ მათი ფართო შემოგარენისაც; 
სამწუხარო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ამ სახლებისთვის უსაფრთხო, 
სიცოცხლისუნარიანი და გრძელვადიანი ფუნქციების გამონახვის 
შესაძლებლობა მკვეთრად იკლებს მაშინვე, როგორც კი ნადგურდება მათი 
უშუალო გარემო. 

ბრიტანეთის საგვარეულო ვილებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების 
მიღებისას არ უნდა დაგვავიწყდეს ის მასობრივი ნგრევა, რომელიც ბოლო 
ასი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა და კულმინაციას 1955 წელს 
მიღწია. “ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმში” მოწყობილი გამოფენისთვის 
“საგვარეულო ვილების განადგურება” პიტერ რეიდმა 1200-ზე მეტი სახლის 
სია შეადგინა, რომლებიც წინა საუკუნეში დაანგრიეს. შემდგომ პერიოდში 
ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სავარაუდოდ, ეს ციფრი ორჯერ მეტიც 
შეიძლება იყოს, რაც კი იმას ნიშნავს, რომ 1875 წელს არსებული ქალაქგარე 
რეზიდენციების ერთი მეოთხედიდან ერთ მესამედამდე დანგრეულია. 

1
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საგვარეულო ვილები 

ზემოთ Spixworth 
Hall-ი ნორფლოკი; 
ქვემოთ, Paxton 
Park-ი; 
მოპირდაპირედ, 
მარცხნივ, ზემოთ 
Henham Hall-ი 
საფოლკი; მარჯვნივ 
Carter Place Hall-ი 
ლანკაშირი; შუაში, 
მარცხნივ Tranby 
Lodge-ი ჰამბერსაიდი; 
შუაში, მარჯვნივ 
Baynards Park. 
ქვემოთ Billing Hall-ი, 
ნორთჰემპოტონშირი 

დანგრეული საგვარეულო ვილები 
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SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 
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საგვარეულო ვილები 

საგვარეულო ვილები საკუთარი ატრიბუტებით 
ბოლო თხუთმეტი წლის განმავლობაში ყოველი მთავრობა რწმუნდებოდა 
იმაში, რომ დიდებული, ძველი სახლების შენარჩუნების საუკეთესო გზა არის, 
მფლობელებს შეუწყონ ხელი მათ მოვლა-პატრონობაში. 1975 წელს, როდესაც 
დააწესეს მემკვიდრეობის გადაცემის გადასახადი, მნიშვნელოვანი შეღავათები 
დაწესდა ისტორიული მნიშვნელობის შენობებისთვის, მათი ატრიბუტებისა 
და გარშემო ბუფერული მიწის ნაკვეთებისთვის (ასევე მოვლა-პატრონობის 
სახსრებისთვისაც) იმის სანაცვლოდ, რომ მფლობელებს საზოგადოებისთვის 
გაეხსნათ შენობები და უზრუნველეყოთ საკონსერვაციო სამუშაოები. 
ამგვარად, ბრიტანეთის თითქმის ყველა დიდი ისტორიული სახლი, ისევე, 
როგორც შედარებით პატარა საგვარეულო სახლები, პრაქტიკულად ღიაა 
საზოგადოებისთვის. 

თუმცაღა შეკეთების დიდი ხარჯების, მემკვიდრეების სიმცირის, ან სხვა 
ფინანსური თუ ოჯახური პრობლემების გამო, ყოველ ორ-სამ წელიწადში 
ერთი დიდებული ისტორიული სახლი იყიდება ან იყოფა. 1975 წელს SAVE-
ის დაარსების შემდეგ ასეთი სახლების რიცხვში შევიდა Mentmore Towers-ი 
ბუკინგემშირში, Belton House-ი ლინკოლნშირში, Kedleston Hall-ი და სააბატო 
Calke Abbey დერბიშირში, Thoresby Hall-ი ნოტინგემშირში, Brodsworth Hall-ი 
სამხრეთ იოკრშირში. ასევე საფრთხე დაემუქრა შედარებით პატარა მასშტაბის 
სახლებს: სიურრეალისტური ხასიათის Monkton House-ს დასავლეთ სასექსში 
და მომხიბლავ, თექვსმეტწახნაგოვან საბაღე შენობას A la Rond დევონში, 
ექსმუთის გარეთ. 
 ასეთ შემთხვევებში ყველაზე ბუნებრივი გადაწყვეტილებაა, მიმართოთ 
ეროვნულ ტრასტს (National Trust) ან შოტლანდიის ეროვნულ ტრასტს (Na-
tional Trust of Scotland). მაშინაც კი, როდესაც ეს სახლები თავისი ქონებითა 
და მიწებით ფონდს გადაეცემა, მნიშვნელოვანი შემოწირულობებია საჭირო 
იმისათვის, რომ ისინი სამარადჟამოდ იყვნენ დაცული. შემოწირულობებთან 
დაკავშირებული რამდენიმე არაადეკვატური შემთხვევის შემდეგ, ეროვნულმა 
ფონდმა გამოანგარიშების ახალი მეთოდი შეიმუშავა სახელად “ქორლეის 
ფორმულა”. ამ ფორმულის მიხედვით, შემდეგ ორმოცდაათ წელზე გათვლილი 
გეგმით ხდება იმ ოდენობის წლიური შემოსავლის გენერირება, რაც დაფარავს 
ქონების მიმდინარე ხარჯებს. 

ერთ-ერთი დიდი გარდატეხა, რაც ეროვნული მიწის ფონდის საფუძველზე 
ეროვნული მემკვიდრეობის მემორიალური ფონდის შექმნას მოჰყვა, იყო 
ის, რომ ფონდი უფლებამოსილი გახდა გაეცა ფულადი შემოწირულობა 
(იხ. გვ. 49). მას შემდეგ არაერთი ძეგლის გადარჩენა გახდა შესაძლებელი 
ეროვნული ფონდისთვის, რომელთაგან აღსანიშნავია Belton-ი, Calke-ი და 
Kedleston-ი.

ასეთ შემთხვევებში, დიდებული საცხოვრებლების გარდა, მათი შემოგარენიც 
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დაცულია, ვინაიდან ფონდები დიდ ყურადღებას უთმობენ, რომ ეს სახლები და 
მის გარშემო მიწა გახსნილი იყოს დამთვალიერებლებისათვის; აკონტროლებენ 
სასოფლო-სამეურნეო და მეტყევეთა საქმიანობის შესაბამისობას კონსერვაციის 
სტანდარტებთან, ასევე იცავენ ველურ ბუნებას. ამის გათვალისწინებით 
მიწის საკმაოდ დიდი ფართობი უმაღლეს დონეზე არის დაცული. ბუჩქებისგან 
შექმნილი ღობეები ნარჩუნდება, ხოლო ხეების მწკრივის ზღუდენი ახლდება. 
ქიმიურ საშუალებათა გამოყენება მინიმუმამდეა დაყვანილი; შეკეთდება ძველი 
ფერმები, თავლები და კოტეჯები. როდესაც ამ სახლების შესანარჩუნებლად 
საჭირო შემოწირულობებზე ვმსჯელობთ, აუცილებლად უნდა დავინახოთ ის 
დიდი სარგებელი, რაც ამ პროცესს მთლიანობაში მოყვება. 

“ეროვნული მემკვიდრეობის მემორიალურმა ფონდმა” ხელი შეუწყო 
ასეთი სახლებისათვის ინდივიდუალური საქველმოქმედო ფონდების შექმნას. 
ეს განსაკუთრებით ნაყოფიერია მაშინ, როცა ოჯახი აქტიურადაა ჩართული 
მასში. სწორედ ასეთი ფონდი იცავს, მაგალითად, სასახლეს – Arundel Cas-
tle დასავლეთ სასექსში და Leeds Castle – სკენტში. არუნდელი, რომელიც 
ინგლისის პირველი ჰერცოგის (ნორფლოკის ჰერცოგის) რეზიდენცია იყო, 
განსაკუთრებით ბევრი დამთვალიერებლის არსებობის შედეგადაც ღებულობს 

Brodsworth Hall-ი სამხრეთ იორკშირში. ვიქტორიანული სტილის დიდგვაროვანთა 
სახლი შესანიშნავი ექსპონატებით. “ინგლისის მემკვიდრეობა” მას ხელუხლებლად 
შეინარჩუნებს და გახსნის დამთვალიერებლებისათვის 
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შემოსავალს; ხოლო ლიდსის სასახლისთვის კი აწ განსვენებულმა ლედი ბეილიმ 
გულუხვი შემოწირულობა გაიღო. ფონდმა ასევე შეძლო დახმარებოდა ახალ 
საქველმოქმედო ტრასტებს: თირელსეინს (Thirlestane) და ნიულისტონს (Newl-
iston) ლოთიენში. 

იქ, სადაც პროცესში ოჯახის წევრები არიან ჩართულნი, შედარებით 
ნაკლები შემოწირულობის თანხებია საჭირო და ის ძირითადად სჭირდება 
სახლის იმ ნაწილს, სადაც მთავარი მისაღები ოთახებია განლაგებული. 
რამდენადაც მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური ფონდების (ტრასტები) 
არსებობა, მათი გრძელვადიანი წარმატება დამოკიდებულია ფონდის წევრთა 
– კონტრიბუტორთა ერთგულებასა და ენთუზიაზმზე. იმ ვილებში, სადაც 
აღნიშნულ საქმიანობაში მფლობელი პირდაპირ არის ჩართული და სახლში 
ან მახლობლად ცხოვრობს, ბევრად უფრო ცოცხალი გარემო და დადებითი 
განწყობაა სტუმრებისთვის. თუმცა არსებობს სხვა შემთხვევებიც, როცა ფონდები 
უმოქმედონი ხდებიან და ძლივს უმკლავდებიან მინიმალურ მოთხოვნებს, რათა 
დამთვალიერებლების მიღება მაინც შეძლონ. 

“ინგლისის მემკვიდრეობის” დაარსებით საფრთხეში მყოფი სახლების 
დაცვის ახალი შესაძლებლობა შეიქმნა. ამგავრად შესაძლებელი გახდა 
(თეორიულად მაინც) მათთვის თავშესაფრის გაჩენა დიდი შემოწირულობების 
გარეშეც, რომელიც ეროვნული ტრასტისთვის იყო საჭირო. მათივე მტკიცებით, 
“ინგლისის მემკვიდრეობას” შეეძლო სახელმწიფოსგან მიღებული გრანტიდან 
წლიური დეფიციტის გადახდა. მაგრამ დღემდე მხოლოდ Brodsworth Hall-ი 
სარგებლობს ასეთი უპირატესობით. თუ გავითვალისწინებთ ფინანსურ 
სირთულეებს, “ინგლისის მემკვიდრეობა”, სავარაუდოდ, ვეღარ შეძლებს 
დამატებით შენობების დახმარებას. 

ბოლო დროს ბევრს საუბრობენ იმაზე, თუ რამდენად შეუძლია “ინგლისის 
მემკვიდრეობას” (რომლის 400-მდე ციხესიმაგრე და სააბატო შიგნიდან 
მოუწყობელია), ისევე მოუაროს ფაქიზ ინტერიერსა და ავეჯს, როგორც ამას 
ეროვნული ფონდი აკეთებს. ვინდზორის პარკში დედოფალ შარლოტას 
საცხოვრებლის (Frogmore House) რესტავრაციასთან დაკავშირებით ინგლისის 
მემკვიდრეობის რეკომენდაციებით თუ ვიმსჯელებთ, მათ ამ სფეროში დიდი 
კომპეტენცია აქვთ. 

დიდებული სახლების დასაცავად ეროვნული ფონდი პირველია, ვისაც 
შეგვიძლია მივმართოთ, თუმცა კარგი იქნებოდა სხვა ალტერნატივების 
არსებობაც, რომლებსაც აღნიშნულ საქმეში განსხვავებული მიდგომები 
ექნებოდათ. 

ხშირია ცხარე კამათი იმის შესახებ, თუ რამდენადაა მიზანშეწონილი 
კონკრეტული შენობის გადარჩენა. Belton-ისა და Kedlestone-ის გადარჩენის 
საკითხს საყოველთაო მხარდაჭერა ჰქონდა, Mentmor-სა და Calke-ის 
გადარჩენას კი ბევრი ეწინააღმდეგებოდა. Mentmore-ი ჯეფრის მუზეუმის 
კურატორმა აბუჩად აიგდო და მას “პრესტიჟული ნაძარცვის ხროვა” უწოდა; 
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ლორდ ვეზიმ კი Calke-ის სააბატოს ქონება “სანაგვე კონტეინერებში ჩასაყრელ 
ძველმანებად” მოიხსენია. 

აღსანიშნავია ის, რომ საგვარეულო ვილა არ არის სამხატვრო გალერეა და 
მუზეუმი, რომელიც ღირებულია მასში განთავსებული ძვირფასი ფერწერული 
ნამუშევრებითა თუ ავეჯით. ყველა ეს სახლი, წინა საუკუნეების ცხოვრებისა თუ 
შემოქმედების ცოცხალი მემატიანეა. 

წარსულში, როდესაც მემკვიდრეობით მიღებულ ქონებაზე გადასახადის 
გადახდა სახლითვე შეიძლებოდა, სახლის ქონებას სამუზეუმო ღირებულების 
შესაბამისად არჩევდნენ, ყურადღებას ამახვილებდნენ არა მხოლოდ ძვირფას 
ნივთებზე, არამედ იმათზეც, რომლებიც ოთახის დიზაინის შემადგენელ 
ნაწილს წარმოადგენდა. ამგვარად, სახლებში დაიკარგა განცდა, რომ იქ ადრე 
ადამიანები მართლა ცხოვრობდნენ, ეს შენობები დაცარიელდა იმ საგნებისგან, 
რომლებიც შენობების ისტორიასა და ფუნქციას კარგად აღწერდნენ. 

ახლა ჩრდილოეთ ამერიკაში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ არა 
მხოლოდ ხელოვნების ისტორიას, არამედ “მატერიალურ კულტურასაც”. მასში 
მოიაზრება ყველაფერი, რაც უკავშირდება აქ მცხოვრებ ადამიანებს. Calke-ის 
განსაკუთრებულობა სწორედ იმაშია, რომ სახლში (ისევე, როგორც Erddig-ის 
სააბატოში, ჩრდილოეთ უელსი) ყველაფერი ხელუხლებელია. უფრო მეტიც, 
იქიდან არაფერი გადაყრილა. 

თუ ზოგი გუერჩინოსა და ჟრანდოლების (დიდი ფიგურული შანდლები) 
სანახავად მოდის, სხვები, განსაკუთრებით ბავშვები, ძველი თოჯინებით 
ინტერესდებიან, ორმოცდაათი წლის მანძილზე ადგილობრივი რძის 
პროდუქტების მაღაზიიდან შეგროვებული რძის ბოთლებით იხიბლებიან. ამ 
“ნაგვის კონტეინერში ჩასაყრელ ძველმანებში” აღმოაჩინეს ჩინური ფარდებით 
გაწყობილი, სულ ახალთახალი, შეფუთული მდიდრული ლოგინი (მისი 
ღირებულება სულ ცოტა ₤1-მილიონია).

პრობლემა ჩნდება მაშინაც, როდესაც ორი სხვადასხვა, თითქმის ერთი და 
იმავე პერიოდით დათარიღებული ან ტერიტორიულად ახლომდებარე სახლი 
ერთსა და იმავე დროს დგება საფრთხის ქვეშ. მაშინ, როდესაც მხოლოდ ერთის 
გადარჩენაა შესაძლებელი და არჩევანია გასაკეთებელი, ისმის კითხვა, რომელი 
მათგანია უფრო მნიშვნელოვანი? 

SAVE-ი სწორედ ასეთ დილემას წააწყდა, როდესაც არჩევანი უნდა 
გაკეთებულიყო Kedleston-სა და Calke-ს შორის, ასევე Thoresby-სა და Brod-
sworth-ს შორის. ასეთ დროს, როდესაც ერთ შენობას მეორეს ამჯობინებ, 
შესაძლოა ორივე დაკარგო. სწორედ ასე მოხდა ორი ეკლესიის Bassett-ისა 
და Keeling-ის შემთხვევაში. ორივე მთაგანი საფრთხის პირას იდგა 1970 წელს. 
ერთ-ერთის გადარჩენას გვერდი აუარეს იმ მიზნით, რომ მთელი ძალისხმევა 
და რესურსები მეორის შენარჩუნებაზე დახარჯულიყო, თუმცა ერთის დაკარგვამ 
მალევე მეორის დაკარგვა გამოიწვია. 

SAVE-ში ფიქრობენ, რომ ნებისმიერი შენობის გადარჩენის საკითხი 
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მხოლოდ და მხოლოდ მისი ფასეულობიდან გამომდინარე უნდა წყდებოდეს. 
არავინ იცის, როგორ განვითარდება მოვლენები. Kedleston-ის ბედი ათ წელზე 
მეტ ხანს გაურკვეველი იყო მაშინ, როცა ის ნამდვილად პირველი კანდიდატი 
იყო გადარჩენისა. მთელი ძალისხმევა რომ მიმართულიყო მის გადარჩენაზე, 
სხვების გამორიცხვის ხარჯზე, მაშინ ჩვენ დღეს არ გვექნებოდა Belton-ი და Cal-
ke-ი. 

სახლების დაცვასთან დაკავშირებული განხილვები ძირითადად უკავშირდება 
ხოლმე არისტოკრატულ რეზიდენციებსა და ძველ ფეოდალურ საცხოვრებლებს. 
კარგი იქნება, თუ უფრო მეტი გულისყურით მოვეკიდებით ფერმერთა 
მოკრძალებულ სახლებს და კოტეჯებს, ასევე სახასიათო მრავალბინიან სახლებს 
ლონდონსა და გლაზგოში. ასე შეინარჩუნეს ვენაში საცხოვრებელი სახლის 
კომპლექსი Karl Marx Hof-ი. 

პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ შედარებით მოკრძალებული 
სახლი საფრთხის წინაშე დგება, ამ ფაქტს ნაკლები ყურადღება ეთმობა ახალ 
ამბებში. ასეთი სახლები გარიყულობის გამოა ხელუხლებლად დარჩენილი. 
სწორედ ამიტომ მათ შესახებ ცნობიერების გაზრდა და მათი ხელახალი 
აღმოჩენა ადგილობრივ საზოგადოებაზეა დამოკიდებული. ასე რომ, თუ ასეთი 
ძველი საცხოვრებლის შესახებ რაიმეს გაიგებთ, აუცილებლად დაუკავშირდით 
SAVE-ს. 

ერთი მაგალითის ისტორია

MENTMORE TOWERS-ი ბუკინგამშირში
ჯერ კიდევ 1977 წელს SAVE-ი ერთ-ერთი ურთულესი საქმის წინაშე დადგა, ეს 
იყო ბუკინგამშირში არსებული Mentmore Towers-ის, როუზბერების დიდებული 
კოლექციის დაშლა. მენტმორის მომავალი როუზბერის მეექვსე გრაფის 
გარდაცვალების შემდეგ დახურულ კარს მიღმა განიხილეს. ახალ მფლობელს, 
როუზბერის მომდევნო ლორდს ქონების გადაცემის უზარმაზარი გადასახადი 
დაეკისრა, მას არჩევანი უნდა გაეკეთებინა Mentmor-სა და ოჯახის ლამაზ სახლს 
შორის დალმენიში. სახელმწიფოს არ სურდა ამ სახლის დაბრუნებისათვის 
ფულის ჩადება, თუმცა დიდიხანს ცდილობდა ბიზნესმენებისგან ნაწილობრივ 
მაინც მოეზიდა საჭირო თანხები. SAVE-ში ამ პრობლემის შესახებ პირველად 
სექტემბერში შეიტყვეს და სასწრაფოდ გაავრცელეს პრესრელიზი: 

ვაითჰოლის ქუჩაზე (სადაც ინგლისის აღმასრულებელი უწყებები 
მდებარეობს – რედ.) საქმის გაჭიანურებას შესაძლოა ბრიტანეთის 
ყველაზე გამორჩეული დიდგვაროვანთა საცხოვრებელი შეეწიროს. ეს 
არის მენტმორი ბუკინგამშირში, რომელიც 1852-54 წელს სერ ჯოსეფ 
პექსტონმა (Crystal Palace-ის არქიტექტორმა) ააშენა ბარონ მეიერ დე 
როტჩილდისთვის. მისი ქალიშვილი გრაფ როუზბერის გაჰყვა ცოლად, 
რომელთა შთამომავლებსაც ეკუთვნით ეს სასახლე. როუზბერის 
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გადაარჩინე მენტმორი ქვეყნისთვის 

Mentmore Towers-ი ბუკინგამშირში. ოჯახის ფინანსური პრობლემები და 
სახელმწიფოს უმოქმედობა საფრთხეში აგდებს ვიქტორიანული არქიტექტურული 
ანსამბლის ყველაზე გამორჩეულ ნიმუშს. ეს ბროშურა (ზემოთ მოცემული) და ასევე 
ღია ბარათი (გვ. 48) სულ რამდენიმე დღეში შეიქმნა SAVE-ის კამპანიის ფარგლებში 
და დიდად შეუწყო ხელი საზოგადოების ცნობიერების გაზრდას 
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მეექვსე გრაფი 1974 წელს გარდაიცვალა. მის შთამომავალს უზარმაზარი 
მემკვიდრეობის გადაცემის საურავი დაეკისრა, ამიტომ მენტმორი, მისი 
ბაღები, მიწები და ფასდაუდებელი ქონება სახელმწიფოს შესთავაზეს 
გადასახადების სანაცვლოდ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც 
სახელმწიფო გადასახადების დასაფარად იღებს იმავე სახლს. ასე მოხდა 
სასექსში Petworth Park-ი შემთხვევაში, ასევე – Hall-ი დერბიშირში, Tal-
ton Park-ი ჩეშირში და Saltram Park-ი. თუ სახელმწიფო უარს იტყვის 
სახლის მიღებაზე, მაშინ ლორდ როუზბერის მოუწევს თავისი ქონების 
აუქციონზე გატანა. 

ეს კი (ტექნიკური მიზეზების გამო) მამამისის გარდაცვალებიდან სამ 
წელიწადში ან 1977 წლის 30 მაისამდე უნდა მოხდეს. ქონების აღნუსხვასა 
და გაყიდვისთვის მომზადებას თვეები დასჭირდება. არაოფიციალური 
ინფორმაციით, სახელმწიფოს მხრიდან საბოლოო გადაწყვეტილების 
მიღების ბოლო ვადა არის სექტემბერი. 

Mentmor-ში ინახება (Wallace-ის და Waddesdon-ის კოლექციების 
შემდეგ) მთელ ინგლისში არსებული ყველაზე ნატიფი, XVIII საუკუნის 
ფრანგული ავეჯი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა. 
ვიქტორიანული სტილის უნიკალურ ანსამბლს წარმოადგენს ასევე 
სხვა ნივთები. SAVE-ის წარმომადგენელთა აზრით, მენტმორი და 
მასში დაცული ქონება შეძენილ უნდა იქნას ქვეყნისთვის და გადაეცეს 
“ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმს”. ეს დიდებული მე-19 საუკუნის 
შენობა დიდი შენაძენი იქნებოდა მუზეუმისთვის და შეავსებდა Ham-ისა 
და Osterley-ის მე-17 და მე-18 საუკუნეების ინტერიერებს. 

სახელმწიფო მტკიცედ იკავებდა თავს ყოველგვარი კომენტარისაგან, სანამ 
უეცრად 1978 წლის იანვარში არ შევიტყვეთ, რომ უკიდურესად გაღიზიანებულმა 
ლორდ როუზბერიმ შეაჩერა გაყიდვა და სოტბის აცნობა თავისი 
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გადაწყვეტილება, რომ მაისში ქონებას აუქციონზე გასაყიდად გაიტანდა. 
სწორედ ამ დროს SAVE-მა გამოსცა სახელდახელოდ მომზადებული ბროშურა 

“გადაარჩინე მენტმორი ქვეყნისთვის”, სადაც პირველად გამოქვეყნდა 
შთამბეჭდავი ინტერიერების ფოტოები და სადაც დეტალურად იყო აღწერილი 
გასაოცარი ნიმუშები. ლორდ როუზბერის პასუხმა არ დააყოვნა და ცნობილი 
გახდა, რომ ქონების გაყიდვა ისევ ძალაში რჩებოდა, თუმცა გაიზრდებოდა მისი 
ფასი. სახლის ღირებულება თავისი ქონებით 2 მილიონი ფუნტი სტერლინგიდან 3 
მილიონამდე გაიზარდა. ეს ნაჩქარევად დადებული ფასი იყო, რადგან მხოლოდ 
სახლის ქონება მომავალში 6 მილიონ ფუნტადაც გაიყიდებოდა. მიუხედავად 
იმისა, რომ სახელმწიფოს ასეთი მერყევი პოზიციიდან გამომდინარე ფასის 
გაზრდა მოსალოდნელი იყო, ამან კიდევ უფრო შეანელა მინისტრების 
გადაწყვეტილება. 

ერთი მხრივ, Mentmor-ი უკვე წაგებული საქმე იყო, იქამდეც კი, ვიდრე 
SAVE-ი ჩაერთვებოდა. აკადემიურ წრეებში სახლის ღირებულებასთან 
დაკავშირებით აზრი ორად იყო გაყოფილი. 

ლედი ბირკი, იმდროინდელი მინისტრი, რომელიც ჩართული იყო ამ საქმეში, 
მუდმივად ხაზს უსვამდა “ზოგიერთების” დახურულ კარს მიღმა საუბარს, 
რომ ამ სახლის გადარჩენა არ ღირდა. მაგრამ მიღებულმა შედეგმა გვაჩვენა, 
რომ ბრძოლის წაგების შიშის გამო არასოდეს უნდა დაყარო ფარ-ხმალი. 
სამოქალაქო კამპანია არა მხოლოდ გაზრდის საზოგადოების ცნობიერებას 
და შეგძენთ ახალ მხარდამჭერებს, არამედ ურყევი ზეწოლა და საკუთარი 
უმოქმედობისგან გამოწვეული სირცხვილის გრძნობა, სავარაუდოდ, უბიძგებს 
პარლამენტსა თუ მთავრობას, შეიმუშაონ ახალი პოლიტიკა. 

ჩვენი კამპანია იქამდე მივიდა, რომ ეროვნული მიწის ფონდის ფინანსური 
საქმეების გამოძიება დავიწყეთ, მისი თანხებით ბოლო ოცი წლის განმავლობაში 
არაერთი საგვარეულო ვილის შეძენა მოხერხდა ქვეყნისთვის. 

როგორც ხაზინის პრესსამსახურისგან შევიტყვეთ, ეროვნული მიწის 
ფონდის ბიუჯეტი 17 მილიონი ფუნტი სტერლინგი იყო. თუმცა კაპიტალისგან 
მიღებული შემოსავლების დახარჯვის ლიმიტი იყო 2 მილიონი ფუნტი 
სტერლინგი, რომელსაც იყოფდნენ გარემოსა და განათლებისა და მეცნიერების 
დეპარტამენტები. 

ჩვენ სრულიად გულწრფელად ვიკითხეთ, ხომ არ იქნებოდა შესაძლებელი 
ამ ორი დეპარტამენტიდან გამოყოფილიყო 2 მილიონი ფუნტი სტერლინგის 
მიმართვა მენტმორის შესაძენად, რაც რეალურად მენტმორის პირველადი 
ღირებულება იყო. სამოქმედო სფეროების შესაბამისად, გარემოს დაცვის 
დეპარტამენტის თანხა მოხმარდებოდა მეტწილად შენობას, ხოლო განათლებისა 
და მეცნიერების დეპარტამენტიდან გამოყოფილი თანხა – ხელოვნების 
ნიმუშებს.პასუხად მტკიცე უარი მივიღეთ. მათი თქმით, განათლებისა და 
მეცნიერების დეპარტამენტს ათასობით სხვა პასუხისმგებლობა აკისრია და 
მთელ თავის წილ თანხას ერთ კოლექციაში არასოდეს ჩადებდა. 
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ჩვენ უკვე შეტევაზე გადავედით. ეროვნული მიწის ფონდი 1946 წელს შეიქმნა, 
როგორც ომის ეროვნული მემორიალი. სახელმწიფო ხაზინის კანცლერმა, 
დოქტორ დალტონმა დარჩენილი საომარი მარაგების გაყიდვის შემდეგ 
ფონდში ₤50 მილიონი შეიტანა. ეს თანხა განკუთვნილი იყო იმისათვის, რომ 
გამარჯვებისათვის მადლობის ნიშნად შეეძინათ გამორჩეული მიწის ნაკვეთები. 

ჩვენი კამპანიის მიერ გამოწვეული ვნებათაღელვის შედეგად, აუქციონის 
ჩატარებიდან მალევე თემთა პალატის გარემოს დაცვის კომიტეტმა ეროვნული 
მიწის ფონდში სპეციალური გამოძიება დაიწყო. და როდესაც ჩვენი საბოლოო 
ანგარიში გამოქვეყნდა, კომიტეტმა გაითვალისწინა ჩვენი მთავარი 
რეკომენდაცია – მომხდარიყო ეროვნული მიწის ფონდის რეორგანიზაცია 
დამოუკიდებელი სამეურვეო ფონდის სახით. ჩვენდა გასახარად, 1980 წლის 
1 აპრილს მოხდა ეროვნული მიწის ფონდის რეორგანიზაცია და დაარსდა 
“ეროვნული მემკვიდრეობის მემორიალური ფონდი”. 

ეროვნული მემკვიდრეობის მემორიალურ ფონდს ახალი რეგულაციებით 
უფლება მიეცა, გაეცა გრანტები არა მხოლოდ განსაკუთრებული შენობების, 
მიწებისა თუ სხვა ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის ნიმუშების 
შესასყიდად, არამედ გასაყიდად განწირული მნიშვნელოვანი სახლებისთვისაც. 

წარსულში ასეთ შენობებს ყოველგვარი შემოწირულობის გარეშე ეროვნულ 
ტრასტს შესთავაზებდნენ, რომელიც, თავის მხრივ, იღებდა ვალდებულებას 
საბჭოს გრანტის საშუალებით ისტორიული შენობების შეკეთებისა და მოვლა-
პატრონობის ხარჯების ანაზღაურებაზე. 

ეს სისტემა იმდენად გაუმართავად მუშაობდა, რომ ეროვნულმა ფონდმა 
გამოაცხადა შემოწირულობების უზრუნველყოფის გარეშე არც ერთი სახლი 
აღარ მიეღო... ეროვნული მემკვიდრეობის მემორიალური ფონდის დაარსების 
შემდეგ, არაერთი გამორჩეული სახლის გადარჩენა მოხერხდა თავისი 
კოლექციით და გადაეცა ეროვნულ ტრასტს (National Trust). 

ერთი მაგალითის ისტორია 

THORESBY HALL-ი ნოტინგემშირში 
THORESBY-ს სევდიანი საგა ჭკუის სასწავლებელი ისტორიაა. თორესბი, რომელიც 
1864-71 წლებში აშენდა, იყო ნოტინგემშირის ცნობილი საჰერცოგოებიდან ერთ-
ერთი, რომელიც 100 წლის წინ შეადგენდა ბრიტანეთის ბრწყინვალე შენობათა 
ჯგუფს. Workshop Manor-ი, Clumber Park-ი დიდი ხნის წინ გაუჩინარდა, ხოლო 
Welbeck Abbey სამხედრო სასწავლებლად გადაკეთდა. Thoresby-ი ერთადერთი 
იყო, რომელიც დარბაზებში გამოფენილი თავისი ქონებით ხელუხლებელი 
გადარჩა და მისი კარი რეგულარულად იღებოდა საზოგადოებისათვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ შენობაში არსებული ნივთები კვალავაც ოჯახის 
მეურვეების საკუთრება იყო, სახლი ბრიტანეთის ქვანახშირს მიყიდეს. 1980 წელს 
ქვანახშირის მოპოვების სამუშაოების გამო საფრთხე შეექმნა შენობის ქსოვილს 
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და ბრიტანეთის ქვანახშირის კორპორაციის გამოთვლით, მოსალოდნელი 
ჯდენის პრობლემების გადაჭრა უფრო ნაკლებად ხარჯიანი იქნებოდა, თუ 
თვითონ დაეპატრონებოდა ამ ქონებას. ასე შეიძინა მან მთელი ტერიტორია. 
რადგანაც შენობის მომავალი ბედი ესოდენ გაურკვეველი იყო, ოჯახმა 
შეინარჩუნა მფლობელობა შენობაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე, ატრიბუტებსა 
და ყველა ნივთზე, რისი მოხსნა და გამოტანაც შესაძლებელი გახდებოდა, თუ კი 
შენობას დაემუქრებოდა დემონტაჟი. 

სამთო სამუშაოების წარმოება საბოლოოდ არ შედგა. Coal Board-მა, 
რომელსაც ახლა ბრიტანეთის ქვანახშირის კორპორაცია ჰქვია, შენობის 
გაყიდვა გადაწყვიტა, რასაც მოჰყვა სახლის ქონების გაყიდვაც. 

Thoresby-ის გადასარჩენად ყველა საჭირო პირობა იყო, მაგრამ, 
სამწუხაროდ, მისი მომავალი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, რადგანაც მთელი 
ყურადღება მიმართული იყო Brodsworth-თან მდებარე დონკასტერის 
სახლისკენ, კიდევ ერთი ვიქტორიანული სტილის შენობისკენ, რომელშიც 
კიდევ უფრო კარგად იყო შენარჩუნებული ყველა ნივთი და დეტალი. 
ყველა თანხმდებოდა, რომ სხვა შემორჩენილი შუავიქტორიანული სტილის 
ინტერიერებს შორის Brodsworth-ი ნამდვილად გამორჩეული იყო და Thoresby, 
თავისი მომხიბვლელობის მიუხედავად, საბოლოოდ ემსხვერპლა მას. 

მას შემდეგ, რაც ნათელი გახდა, რომ შეუძლებელი იყო საკმარისი 

Thoresby Hall-ი ნოთინგემშირში. მეცხრამეტე საუკუნის ფოტოზე კარგად ჩანს, როგორ 
უცვლელად არის შენახული შენობის ბრწყინვალე ინტერიერი, სადაც პირვანდელი 
ყველა დეტალი თავის ადგილზეა 
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თანხების მოძიება იმისათვის, რომ ეროვნულ ტრასტს ან “ბრიტანეთის 
მემკვიდრეობას” შეესყიდა ეს სახლი, SAVE-მა სხვა შესაძლებლობების ძიება 
დაიწყო. ბრიტანეთის ქვანახშირის კორპორაციამ გადაწყვიტა სახლი კომპანია 
Roo Management-ისთვის მიეყიდა, რომელიც მას სასტუმროდ გადააკეთებდა. 
ამავე კომპანიამ, რომელიც ავსტრალიელ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა, მანამდე 
ჰერეფორდშირში ჰოლმ ლეისიც (Holme Lacey) შეიძინა სასტუმროდ 
გადაკეთების მიზნით. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, სასტუმრო, 
ალბათ, საუკეთესო გამოსავალი იყო, რადგან ასე მთავარი დარბაზები 
შენარჩუნდებოდა და საზოგადოება კვლავ შეძლებდა მათ დათვალიერებას. 

თუმცა ეს არ იყო მთავარი პრობლემა. ოჯახი მზად იყო სასტუმროსათვის 
მიეყიდა ან დროებით გადაეცა დარბაზების რამდენიმე ყველაზე ღირებული 
ნივთი, მხოლოდ იმ პირობით, თუ ისინი სათანადოდ იქნებოდა დაცული 
და შენახული. რაც იმას ნიშნავდა, რომ შენობაში აიკრძალებოდა მოწევა, 
ხოლო ლურჯი სასტუმრო ოთახის გამოყენება მხოლოდ განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში იქნებოდა ნებადართული. Roo Management-ს კი განზრახული 
ჰქონდა, რომ ეს ოთახები დღის განმავლობაში მაქსიმალურად დაეტვირთა, რაც 
თავისთავად გამორიცხავდა ნივთების იქ დატოვების შესაძლებლობას. ამ დროს 
ბრიტანეთის ქვანახშირის კორპორაციამ ადგილობრივი ბიზნესმენისგან სხვა 
შემოთავაზება მიიღო. ბატონმა ს. ჯ. ვითეკერმა მათ შენობის კომბინირებული 
გამოყენება შესთავაზა. მისი გეგმის მიხედვით, შენობაში სასტუმროსა და 
საცხოვრებლებს განათავსებდა, ხოლო მისაღებ დარბაზებს კი შეინარჩუნებდა 
დამთვალიერებლებისთვის და მცირემასშტაბიანი საქმიანი შეხვედრებისთვის 
გამოიყენებდა. 

ამ პერიოდში SAVE-მა გამოსცა პუბლიკაცია “თორსბი ჰოლის ძარცვა”, მასში 
ამომწურავად იყო აღწერილი და ილუსტრირებული შენობის ყველა დეტალი 
და ნივთი. ამ გამოცემამ ცხადყო და საზოგადოება დაარწმუნა, რომ Thores-
by-ს ყველა ატრიბუტი კიდევ უფრო სრული და ხელუხლებელი იყო, ვიდრე ეს 
მათთვის ადრე იყო ცნობილი. სულ პატარა გადაადგილებითაც კი შესაძლებელი 
გახდებოდა ინტერიერის იმ მდგომარეობაში მოყვანა, როგორც ეს ძველ 
ფოტოებზე იყო აღბეჭდილი. კვლევამ გვაჩვენა, რომ სწორი ექსპოზიციის 
შემთხვევაში, Thoresby თავისი დროის გემოვნების ამსახველი ყველაზე 
საინტერესო და განსაკუთრებული ნიმუში გახდებოდა. 

ბრიტანეთის ქვანახშირის კორპორაცია კი პოზიციებს არ თმობდა, მათი 
აზრით, Roo Management-ის შემოთავაზება სრულიად მისაღები იყო და ამიტომაც 
შენობა აღნიშნულ კომპანიას მიჰყიდა. Thoresby-ის ქონება აუქციონზე გაიყიდა 
და უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ანსამბლი სრულიად დაიშალა. Roo Manage-
ment-ის ხელმძღვანელი, ბატონი თონდუტი ღიად გამოხატავდა გაღიზიანებას 
კონსერვატორების მიმართ, რომლებიც მას პრობლემებს უქმნიდნენ. ეროვნულ 
პრესაში ამოიკითხავდით მის ფრაზებს: “მე არ მსურს ამ შენობების დაზიანება, 
მე მინდა მათ დავუბრუნო სიცოცხლე”. თუმცაღა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ, 
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შენობის სასტუმროდ გადაკეთებისთვის ყველა სამშენებლო თანხმობა მოიპოვა, 
დასახული გეგმა შეცვალა და სახლი ისევ გასაყიდად გამოიტანა. სახლს კი სხვა 
ვინ იყიდდა, თუ არა ისევ ბატონი ვითეკერი, ადამიანი, რომელსაც უნდოდა 
დარბაზების ხელუხლებლად შენარჩუნება. 

ბრიტანეთის ქვანახშირის კომპანიამ ვერ შეძლო დაპირების შესრულება 
და სახლისთვის შესაფერისი ფუნქციის მინიჭება. ეს ვალდებულების 
სამარცხვინო დარღვევა იყო. თავდაპირველად Coal Board-მა ეს შენობა 
სწორედ დაცვის მიზნით შეიძინა. მაშინ, როდესაც სახლის მეპატრონის ოჯახი 
უკვე მზად იყო იგი საქველმოქმედო სამეურვეო ფონდისთვის გადაეცა, რითიც 
მოხდებოდა სამომავლოდ მისი სრულად, ნივთების ჩათვლით, შენარჩუნება. 
საბოლოოდ, ფაქტია, რომ ბრიტანეთის ქვანახშირის კომპანიის ჩარევამ 
გამოიწვია ვიქტორიანული სტილის საუკეთესოთაგან ერთ-ერთი უკანასკნელი 
(არქიტექტურული) ანსამბლის დაშლა. 

ცარიელი და მიტოვებული საგვარეულო სახლები 
გასული თხუთმეტი წლის განმავლობაში SAVE-ი განუწყვეტლად აწარმოებდა 
კამპანიებს გამოუყენებელი, მიტოვებული და ნგრევის პირას მყოფი სახლების 
გადასარჩენად. SAVE-ის ანგარიშებში ასობით ასეთი სახლია აღწერილი და 
ილუსტრირებული. 

უელსის დაკარგული სახლები 
1985 წელს ჩვენ მოგვმართა ტომ ლოიდმა – ახალგაზრდა ადვოკატმა 
კარმართენიდან, რომელიც ძალიან იყო დაინტერესებული უელსის ისტორიული 
შენობებით. მან, სრულიად სამართლიანად აღნიშნა, რომ ცნობილ გამოფენაზე 
“საგვარეულო ვილების განადგურება” უელსის დაკარგული სახლების მხოლოდ 
პატარა ნაწილი იყო წარმოდგენილი და უელსში დანგრეული საგვარეულო 
სახლების სრული სია არასოდეს გამოქვეყნებულა. მან პემბროკშირში 
დაწყებული კვლევა გაგვაცნო. კვლევის შედეგად მიღებულმა აღმოჩენებმა 
ჩვენზე იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ შევაგულიანეთ, კვლევა 
მთლიანად უელსის მასშტაბით განეგრძო. 

შედეგად, 1986 წელს გამოიცა წიგნი “უელსის დაკარგული სახლები”, რამაც 
ძალიან დიდი ვნებათაღელვა და პრესის ინტერესი გამოიწვია. ტომი კი ერთ 
ღამეში სახელგანთქმული ადამიანი გახდა. SAVE-ის ოფისში განუწყვეტლად 
მოდიოდა წიგნის შეკვეთის მოთხოვნები, როგორც ჩანს, ყველა სოფლის 
ფოსტას უნდოდა საკმარისი მარაგი შეეძინა. სამ თვეში მთელი ტირაჟი გაიყიდა 
და მას შემდეგ აღნიშნული წიგნი კიდევ ორჯერ დავბეჭდეთ.

წიგნის მიზანი იყო, საზოგადოებისთვის ეჩვენებინა, რომ უელსი, თავისი 
მასშტაბის გათვალისწინებით, ისეთივე დახვეწილ და ლამაზ საგვარეულო 
სახლებსა და მამულებს ფლობს, როგორც ინგლისი. ბევრი მათგანი დაანგრიეს, 
ბევრიც დაწვეს, ზოგი კი მიატოვეს და მოუვლელობისგან დაინგრა. გადარჩა 
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დადუმებული სახლები. 1981 წელს SAVE-ის მიერ გამოცემული ანგარიში საფრთხეში 
მყოფი საგვარეულო სახლების შესახებ. სამი წლის განმავლობაში ამ სახლების ერთ 
მესამედზე მეტს ახალი მფლობელი ან ახალი ფუნქცია გამოეძებნა 

მხოლოდ უფრო მოკრძალებული ფერმის შენობები და სხვა ტრადიციული 
საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც ჩვეულებრივი უელსის სოფლის 
ცხოვრებასთან ასოცირდება. 

წიგნის პირველ გამოცემაში აღწერილი იყო დაცარიელებული და 
დანგრევის პირას მყოფი სახლები, რომლებიც საბოლოოდ ჯერ კიდევ არ 
განადგურებულიყვნენ. ორი წლის შემდეგ, როდესაც წიგნის მეორე რედაქცია 
გამოიცა, ამ სახლების უმეტესობა უკვე გადარჩენილი იყო და საფრთხეში მყოფი 
შენობების სიაშიც აღარ ირიცხებოდა. 

ერთ-ერთმა კერძო პირმა ძალიან გაბედული ნაბიჯი გადადგა, გრანტების 
დახმარებით კლუიდის საგრაფოში მდგომი ადრეული XVII საუკუნის სასახლე 
Plas Teg შეიძინა და სრულყოფილი რესტავრაცია ჩაუტარა. ეს სხვა, მსგავსი 
პროექტების შთაგონების წყარო გახდა. Llangoed Hall-ი 1912 წელს სერ კლოგ 
ვილიამს-ელისის მიერ აშენებული ძალიან რომანტიკული სტილის შენობაა, 
რომელიც მშვენიერ გარემოში, მდინარე უაისთან დგას პოუისის საგრაფოში. ის 
თხუთმეტი წლის განმავლობაში ცარიელი იდგა და სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა 
პირველი კლასის საგვარეულო სახლი-სასტუმროს სახით. წიგნმა “უელსის 
დაკარგული სახლები” ნამდვილად დიდი გავლენა მოახდინა საზოგადოებაზე და 
თავისი სათქმელი თქვა. 
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Ynysymaengwyn, Gwynedd, ზემოთ, Pontysgaryd, Powys, ქვემოთ, არის დაკარგული 
სახლები, რომლებიც აღწერილია 1986 წელს გამოცემულ წიგნში “უელსის დაკარგული 
სახლები” 
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დაცარიელებული უბნები 
1988 წლის ბოლოსკენ ბევრი ადამიანი გვეკითხებოდა საფრთხეში მყოფი 
შენობების შესახებ, აინტერესებდათ, თუ მოხერხდა ყველას გადარჩენა. ჩვენ 
კი ბევრს ვმოგზაურობდით და კარგად ვიცოდით, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ 
უამრავი დაცარიელებული და მიტოვებული შენობა იყო. ბოლოს გადავწყვიტეთ 
მათი აღრიცხვა, რათა პირველ ყოვლისა, შეგვეფასებინა პრობლემის მასშტაბი 
და მეორეც, საზოგადოებაში გაგვეღვივებინა მათი შეკეთებისა და რესტავრაციის 
სურვილი. 

დაგეგმარების ყველა უწყებაში დავგზავნეთ წერილები და შევეცადეთ 
მოგვეძიებინა ინფორმაცია, იყო თუ არა მათ რაიონებში ძეგლთა ნუსხაში 
მყოფი ცარიელი შენობები, რომლის შესახებაც კარგი იქნებოდა სცოდნოდა 
საზოგადოებას. პასუხად უამრავი წერილი დაგვიბრუნდა, გვაცნობებდნენ ყველა 
ტიპის, სიდიდის, სტილისა თუ პერიოდის შენობის შესახებ. ყველა მათგანს ერთი 
რამ ჰქონდა საერთო – ისინი გამოუყენებელი და უპატრონობისგან ნგრევის 
პირას იყო მისული; ყველა მათგანს ესაჭიროებოდა ახალი მფლობელი ან ახალი 
ფუნქცია, ვინაიდან მათ იმჟამინდელ მფლობელებს ამ შენობების ბედი არ 
ანაღვლებდათ. ცხადია, ყველა საბჭოსაგან სხვადასხვაგვარი პასუხი მივიღეთ. 

ზოგი წერდა, რომ მათ უბანში საფრთხის პირას მდგომი არც ერთი შენობა 
არ იყო; ზოგიც ამბობდა, რომ იმდენად ბევრი იყო ასეთი სახლი, რომ დრო არ 
ჰქონდათ პასუხის გასაცემად. 

Lifford Hall ბირმინგემთან ახლოს. SAVE-ის ანგარიშში Empty Quarters – 
“დაცარიელებული უბნები” მოხვედრის შემდეგ, ეს მეჩვიდმეტე საუკუნის სახლი 
წარმატებით გადაკეთდა საოფისე შენობად 
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1989 წელს გამოვაქვეყნეთ ჩვენი კვლევის შედეგები. გაზეთ Daily Telegraph-მა 
დაბეჭდა ვრცელი სტატია: “ისურვებდით თუ არა გეცხოვრათ ძეგლთა ნუსხაში 
შესულ ნანგრევებში?”; მას მოჰყვა სხვა სტატიები ყველა დანარჩენ გაზეთში. 
ჩვენს ოფისში სატელეფონო ზარების, წერილებისა თუ სტუმრების ნაკადი არ 
წყდებოდა. ყოველთვის ვიცოდით, რომ ბევრს სურდა ისტორიული შენობის 
შეძენა და აღდგენა, მაგრამ, როგორც ჩანს, სათანადოდ ვერ ვაფასებდით ამ 
ინტერესის მასშტაბს. მიღებული შედეგი ჩვენთვის ძალიან იმედის მომცემი იყო. 

ორი წლის შემდეგ ჩვენ გამოვეცით წიგნის მეორე რედაქცია სახელწოდებით 
“არავის სახლი”, რომელმაც კიდევ უფრო დიდი ინტერესი გამოიწვია. 

დაგეგმარების უწყების თანამშრომლები ენთუზიაზმით გვეხმარებოდნენ, 
ვინაიდან ცხადი იყო, რომ ჩვენმა ანგარიშებმა შედეგი მოიტანა. ერთ-
ერთმა დამპროექტებელმა კი პირდაპირ განაცხადა: “მიტოვებული შენობის 
პოტენციური მყიდველის რამდენიმე წერილი, რომელშიც კითხულობენ ნუსხაში 
მყოფი მიტოვებული სახლის შესახებ, მაძლევს საბაბს, საბჭოს მოვთხოვო, რომ 
მფლობელებს შეკეთების შესახებ გაფრთხილება გაუგზავნოს”. ჩვენს ამ ორ 
ანგარიშში შესული ბევრი შენობა უკვე აღდგენის პროცესშია. 

დაკარგული და საფრთხეში მყოფი სახლები შოტლანდიაში 
ჯონ ჰარისმა SAVE-ის 1980 წელს გამოცემული ანგარიშის – “შოტლანდიის 
დაკარგული სახლები”, წინასიტყვაობაში, აღწერა ძირითადი ფაქტები და 
ციფრები შოტლანდიაში დანგრეული სახლებისა და სასახლეების შესახებ, 
რომელთა რიცხვმა მხოლოდ ამ საუკუნეში 400-ს გადააჭარბა. ამით 
საზოგადოებას გაუზიარა “შოტლანდიელების დიდი ტრაგედიის საშინელი 
მასშტაბი”... “დაკარგული მემკვიდრეობა შეუფასებელია”, – წერდა ის.

ზუსტად ათი წლის თავზე, სამწუხაროდ, კიდევ ერთი კრებულის გამოცემა 
გახდა საჭირო, ამჯერად – “საფრთხეში მყოფი სახლები შოტლანდიაში”. 
დასურათებულ ანგარიშში 140-მდე ასეთი სახლი იყო აღწერილი, რომლებიც 
ჯერაც ადგილზე დგას, თუმცა მიტოვებულია და მოუვლელობის გამო ზიანდება. 
ისინი სასწრაფოდ საჭიროებენ ახალ მფლობელებს და ფუნქციას. სამწუხაროდ, 
აღმოჩნდა, რომ უზარმაზარი მემკვიდრეობის დაკარგვის შემდეგაც კი 
შოტლანდიამ იგივე შეცდომა დაუშვა. 

SAVE-ის მეორე გამოცემას საზოგადოებაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. 
როგორც სხვა დანარჩენმა ანგარიშებმა საგვარეულო ვილების თაობაზე, ამ 
უკანასკნელმაც საზოგადოების უაღესად დიდი ყურადღება მიიპყრო. მათთვის 
ძნელი დასაჯერებელი აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ამდენ ულამაზეს შენობას თავის 
უმშვენიერეს ლანდშაფტთან ერთად განადგურება ელოდა. 

დამაიმედებელია ის ფაქტი, რომ ჩვენ მიერ გამოცემულ ანგარიშებში (To-
morrow ‘s Ruins, Silent Mansions, Endangered Domains and Vanishing Hous-
es of England) აღწერილი სახლების, როგორ წესი, ორ მესამედს, ანგარიშის 
გამოქვეყნებიდან ორ წელიწადში გამოეძებნა ახალი მფლობელი ან ფუნქცია. 
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მართლაც, სოლიდური ქონებისადმი ინტერესი იმდენად დიდი იყო, რომ ამან 
განსხვავებული პრობლემები წარმოშვა. მშენებლები პირობას დებენ, რომ ამ 
სახლებს რესტავრაციას ჩაუტარებენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ექნებათ 
უფლება, რომ მას დამატებით ახალი ნაგებობები მიაშენონ. 

არაერთი წარუმატებელი მაგალითის საფუძველზე SAVE-ში დარწმუნდნენ, 
რომ საგვარეულო ვილების ტერიტორიაზე დამატებითი მშენებლობის უფლება 
არ უნდა გაიცეს. ასეთი განვითარება არა მხოლოდ შენობის ფართო გარემოს 
არღვევს, ხშირად ასეთ დროს დაპირებული სარესტავრაციო სამუშაოებიც არ 

 “საფრთხეში მყოფი სახლები შოტლანდიაში”. ანგარიში ას ორმოცი მიტოვებული 
სახლისა და სასახლის შესახებ 
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სრულდება. 
ასეთი ტრაგიკული მაგალითია სერ ვილიამ ჩემბერსის ულამაზესი პალადიოს 

სტილის ვილა ედინბურგის მახლობლად, დადინგსტონში. აქ ნებართვა გაიცა 
დიდი ოცდაექვსბინიანი, შიდაეზოიანი კომპლექსის აშენებისთვის, რომელიც 
სრულიად არ ეთავსებოდა მეთვრამეტე საუკუნის სახლს. მოლოდინი იყო, 
რომ ამ ბინების გაყიდვიდან მიღებული სარგებელი ისევ ისტორიულ სახლს 
მოხმარდებოდა. ამის უზრუნველსაყოფად, მშენებლობის მეორე ფაზის 
განხორციელებისთვის ნებართვა მხოლოდ მას შემდეგ გაიცემოდა, რაც 
შესრულდებოდა ისტორიული სახლის რესტავრაცია. სამწუხაროდ, ყველაფერი 
პირიქით მოხდა. ვილა ერთ-ერთ ადგილობრივ სამშენებლო კომპანიას მიყიდეს. 
სახლის სასტუმროდ გადაკეთების თავდაპირველი გეგმა უკვალოდ გაქრა, 
რის ნაცვლადაც ქალაქის საბჭოში უწყვეტად შემოდიოდა პროექტები შენობის 
ბინებად დანაწევრების თაობაზე. აღნიშნული პროექტები გულისხმობდა 
ფანჯრების ღიობებში, ალაგ-ალაგ დამოუკიდებელი შესასვლელი კარების 
გაჭრას, შენობის დახვეწილი დარბაზი და კიბე კი ფუნქციას კარგავდა. 

თუ არსებობს შანსი, რომ გასაყიდი ისტორიული სახლის მიმდებარედ ან 
ამ ძეგლზე ახალი მიშენება/განვითარების ნებართვა გაიცეს (ადგილობრივი 
ურბანული დეპარტამენტიდან), მაშინ ამ სახლის ფასი არარეალურად იზრდება. 
შესაბამისად, თუ კომერციული მყიდველი სახლის რეალურ ღირებულებაზე 
ბევრად მეტს იხდის, მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება გადახდილი 
თანხის შესაბამის ახალ მოცულობაზე მიიღოს ნებართვა. დაიწყება კამათი და 
დაძაბული მოლაპარაკებები, ამასობაში კი სახლი კიდევ უფრო ზიანდება. 

მსგავსი ვითარება იყო აღმოსავლეთ სასექსში Herstmonceux-ის 
სასახლის საქმის თაობაზეც. ინგლისის ტურიზმის საბჭომ და ადგილობრივმა 
ხელისუფლებამ გადაწყვიტეს, რომ თუ შესანიშნავი XV საუკუნის სასახლის 
უცვლელად შენარჩუნება და დამთვალიერებლისთვის გახსნა სურდათ, შენობის 
ტერიტორიაზე დამატებითი მშენებლობის ნებართვის გარეშე მათ მყიდველის 
მოძებნა გაუჭირდებოდათ. აქედან გამომდინარე, კონცეფცია შეიცვალა და 
გულისხმობდა შენობის სასიმაგრო თხრილის გასწვრივ დიდი ფლიგელის 
დამატებას, რაც ფაქტობრივად, სასახლის მოცულობას გააორმაგებდა. 
ადგილობრივ გეგმაში ასევე ჩაიწერა ტერიტორიაზე სამოცი ახალი ბინის 
უზრუნველყოფა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული “ტაიმ-შერის” პრინციპით 
გაიყიდებოდა (როდესაც რამდენიმე მფლობელი მონაცვლეობით სარგებლობს 
შენობით). 

მოგვიანებით სახლი კომპანია “ჯეიმს დეველოპმენტმა” შეიძინა. მათ 
ძალიან დეტალური პროექტი შეიმუშავეს და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან 
მოიპოვეს თანხმობის წერილები. ამასობაში “ტაიმ-შერის” პრინციპმა ვერ 
გაამართლა და დარჩა სამოცი კოტეჯი, რომლებიც იაპონელ მყიდველთა 
მოსაზიდად იყო გამიზნული. 

შემდგომში სასახლის გაყიდვასთან დაკავშირებით განცხადება 
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გამოქვეყნდა, ის 15 მილიონ ფუნტად იყიდებოდა მაშინ, როდესაც 1988 წელს იგი 
6 მილიონ ფუნტად გაიყიდა. საბედნიეროდ, ისე მოხდა, რომ Herstmonceux-ის 
სასახლე არა რომელიმე ბიზნეს-კომპანიამ შეიძინა, რომელიც განიზრახავდა 
მშენებლობის ნებართვის ხარჯზე სარგებლის მიღებას, არამედ ერთმა 
ამერიკელმა კერძო პირმა, რომელმაც დააფასა ეს ადგილი მისი ისტორიისა და 
სილამაზის გამო. 

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ორგანიზაცია ინგლისის მემკვიდრეობამ, 
მინისტრებმა და მათმა მრჩევლებმა მნიშვნელოვანია გაითავისონ, რომ 
ისტორიული სახლების ტერიტორიაზე დამატებითი სამშენებლო ნებართვების 
გაცემით ვერ უზრუნველყოფენ მათ რესტავრაციას. უფრო მოსალოდნელია, 
რომ სახლს კვლავ გამოიტანენ ბაზარზე გასაყიდად, ახლა უკვე სამშენებლო 
ნებართვის ქონის სარგებლით. 

ძალიან ბევრი დანგრევის პირას მყოფი შენობის მფლობელი ამ სახლებში არ 
ცხოვრობს და არც მათი გაყიდვა სურს. მათ შესაძლოა, არ ესმით ამ შენობის 
ღირებულება, ან ფიქრობენ, რომ მისი სხვა დანიშნულებით გამოყენება მათ 
ქონებას ან საქმიანობას დააზიანებს. ზოგიერთი სახლი ადგილობრივმა 
მშენებლებმა შეიძინეს რესტავრაციის მიზნით, თუმცა ხშირ შემთხვევაში საქმე 
მათ მიერ არ არის ბოლომდე მიყვანილი. ზოგიერთი მფლობელი კი ღრმად 
არის დარწმუნებული, რომ მათი საკუთრება, თუნდაც დანგრევის პირას მყოფი, 

Herstmonceux Castle, აღმოსავლეთი სასექსი. შენობისთვის მრავალი ძვირად 
ღირებული დეტალი შეიძინეს, რათა ადგილის სხვაგვარად განვითარების პოტენციალი 
ეჩვენებინათ 
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ძალიან ძვირად ღირებულია და ზედმეტად მაღალ ფასს ადებს. 
თუკი ცხადად გამოვლინდება, რომ ნუსხაში შესული შენობა მიტოვებულია 

და სასწრაფოდ საჭიროებს შეკეთებას, ხოლო მფლობელი არც მის შველას 
და არც გაყიდვას აპირებს, შემდეგი ნაბიჯის გადადგმა მარტივდება. ასეთ 
დროს ადგილობრივმა დაგეგმარების უწყებამ, ინგლისის მემკვიდრეობამ 
თუ სახელმწიფო მდივანმა უნდა გამოიყენონ საკუთარი უფლებამოსილება 
და გამოსცენ გაფრთხილება შეკეთების შესახებ. შესაძლოა მფლობელმა ეს 
გაფრთხილება გააპროტესტოს და არ სურდეს ქონების დათმობა. სწორედ 
ასეთი სიტუაცია იყო ედინბურგთან მდებარე Mavisbank-თან დაკავშირებით 
და Pell Wall-ში, შროპშირში. ორივე საქმე დროში ძალიან გაიწელა, ვინაიდან 
მფლობელები არაფრად აგდებდნენ შემოთავაზებებს, მიეხედათ და 
რესტავრაცია ჩაეტარებინათ სახლისთვის. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

“THE GRANGE”, ჰემპშირი 
SAVE-ის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარე ყოველთვის იყო ის, რომ 
როდესაც ყველა სხვა შესაძლებლობა ამოიწურებოდა, ჩვენ მივმართავდით 
სამართლებრივ ქმედებას. პირველი ასეთი საქმე იყო “The Grange”, ჰემპშირში. 
ეს დიდებული, ნეოკლასიკური სახლი 1972 წელს დემონტაჟისგან მინისტრებმა 
გადაარჩინეს და ორი წლის შემდეგ მეურვეობის ქვეშ აიყვანეს. შემდეგი ოთხი 
წლის განმავლობაში არანაირი სამუშაო არ განხორციელებულა და ცხადი 
გახდა, რომ ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს გადაეწყვიტათ, საერთოდ აღარ 
აღედგინათ ის. ასე რომ, მინისტრებმა ის ხელუხლებელი დატოვეს და სახლს 
წვიმა და თოვლი იქამდე აზიანებდა, ვიდრე საბოლოოდ არ დაასკვნეს, რომ 
შენობის აღდგენა ფულისა და დროის ფუჭი ხარჯვა იყო. 

გარემოს დაცვის დეპარტამენტთან ხანგრძლივი მიმოწერის შემდეგ 
საბოლოოდ გაირკვა, რომ რესტავრაცია არ იგეგმებოდა. SAVE-მა მეურვეობის 
აქტის ასლი მოიპოვა და აღმოაჩინა, რომ მინისტრები არა მხოლოდ The Grange-
ის აღდგენას, არამედ მისი საზოგადოებისთვის გახსნის ვალდებულებასაც 
იღებდნენ. 

ჩვენმა ადვოკატებმა გარემოს დაცვის დეპარტამენტს შეატყობინეს, რომ ამ 
საქმის სასამართლოში განხილვას აპირებდნენ. 

წერილის გაგზავნის შემდეგ, მალევე დაგვირეკეს დეპარტამენტიდან და 
მიგვიწვიეს შეხვედრაზე ისტორიული შენობებისა და ძეგლების დირექტორატის 
ხელმძღვანელთან. შეხვედრაზე დაგვპირდნენ, რომ სულ ცოტა დროსაც 
თუ მივცემდით, პრობლემას სასიკეთოდ გადაწყვეტდნენ. მაგრამ ზამთარი 
ახლოვდებოდა და ჩვენ ვშიშობდით, რომ შენობა კიდევ უფრო დაზიანდებოდა. 
მაშინ შევთანხმდით, გადაგვევადებინა სამართლებრივი დავა, რათა 
გვეჩვენებინა სასამართლოსთვის, რომ დეპარტამენტს ჩვენ გონივრული 
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შესაძლებლობა მივეცით საკითხის მოსაგვარებლად. 
ამ დროიდან დეპარტამენტზე ზეწოლა გავაძლიერეთ, პირველ ეტაპზე 

ყოველკვირეულად და შემდეგ ყოველდღიურადაც მივმართავდით, ვიდრე 
არ შევიტყვეთ, რომ მინისტრებს გადაეწყვიტათ მეურვეობის აქტით 
გათვალისწინებული ყველა ვალდებულების შესრულება. 

სპეციალური სასამართლოს ბრძანების გამოცემამდე საქმე არ 
მისულა, მაგრამ ცხადი იყო, რომ თუ არა ჩვენი ადვოკატების დაჟინებული 
და მიზანმიმართული ქმედება, დეპარტამენტი განუსაზღვრელი ვადით 
გააჭიანურებდა საქმეს. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

PELL WALL HALL, 
მარქეთ დრეიტონი, შროპშირი 
ეს საგავრეულო ვილა, დიდი ბრიტანელი არქიტექტორის, სერ ჯონ სოუნის ბოლო 
ნამუშევარია, ის 1822 წელს აიგო. მიუხედავად იმისა, რომ ის მნიშვნელოვანი 
შენობა იყო და ნუსხაში II* კატეგორია ჰქონდა მინიჭებული, მას ბოლო წლებში 
სამარცხვინოდ მოექცნენ. იმედია, ეს კარგი მაგალითი იქნება, თუ როგორ უნდა 
გაუმკლავდე ფასდაუდებელი შენობების ასეთ უპასუხისმგებლო მფლობელებს. 
შენობის მფლობელი მრავალჯერ ეცადა Pell Wall-ის დანგრევას, ამ საკითხის 
გარშემო გამართულ სამივე საჯარო მოსმენაზე მას უარი ეთქვა. საბოლოოდ, 1987 

The Grange, ჰემპშირი. გარემოს დაცვის დეპარტამენტის მიერ მიტოვებული შენობა. 
მხოლოდ სამართლებრივი ქმედებების წამოწყების მუქარამ გადაარჩინა შენობა 
განადგურებას. ახლა ის კარგად მოვლილია და ღიაა დამთვალიერებლებისთვის 
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წელს გაჩენილი დიდი ხანძრის შემდეგ ჩრდილოეთ შროპშირის ადგილობრივმა 
საბჭომ მოახერხა შენობის სავალდებულო ექსპროპრიაცია. მისი ფასი იყო 
1 ფუნტი – ღირდა კი ამად მფლობელის ასეთი ბრძოლა?! დღესდღეობით 
შენობა დაცულია, ბრიტანეთის ისტორიული შენობების ტრასტმა ის გაამაგრა 
და მიუხედავად იმისა, რომ ის მხოლოდ შენობის კარკასს წარმოადგენს, 
აქვს პოტენციალი, გამოყენებულ იქნას მრავალნაირი ფუნქციით. სათანადო 
წარმოსახვის უნარისა და საკმარისი სახსრების მქონე ადამიანს შეუძლია  
სოუნის ვილის რეკონსტრუქცია თავდაპირველი დიზაინის მიხედვით, ასეთივე 
წარმატებით არის შესაძლებელი მისი ოფისებად ან სასტუმროდ გამოყენება. 

დაწესებულებების მიერ გამოყენებული 
საგვარეულო ვილები 
ბევრი საგვარეულო ვილა, რომელიც სახელმწიფომ მეორე მსოფლიო ომის 
დროს დაისაკუთრა, საცხოვრებლად აღარ გამოყენებულა. იქ ორგანიზაციები 
განთავსდნენ. ზოგი საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის იქნა გამოყენებული და 
შენობას ახალი სიცოცხლე შესძინა, ზოგიც კი უბრალოდ ფართის სიიაფის გამო 
იქნა ათვისებული. ბევრი ასეთი სახლი სკოლად, საავადმყოფოდ იქცა, ზოგან 
გამოსასწორებელი სასწავლებლები განთავსდა. საუკეთესო გამოყენება იმ 
სახლებს გამოეძებნათ, სადაც მასწავლებელთა გადამზადების კოლეჯებმა (მაგ.: 

Pell Wall Hall-ი, შროპშირი. შენობა ხანძარმა გაანადგურა, მაგრამ მისი გადარჩენა 
ჯერ კიდევ შესაძლებელია. შენობა, რომელიც სერ ჯონ სოუნის ბოლო ნამუშევარია, 
აღსადგენად ახალ მფლობელს ელის 
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Wentworth-ის სასახლე და Wentworth woodhouse) დაიდეს ბინა. რომ არა მათი 
ასეთი გამოყენება, ეს შენობები ალბათ აღარც იარსებებდნენ. 

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ყველა ისტორიული შენობა რომლითაც 
ახლა დაწესებულება სარგებლობს, ერთსა და იმავე განვითარებას გადის. 
თავიდან ორგანიზაცია საჭიროებს უფრო დიდ ფართს და იწყებს მოშენებას. 
თავდაპირველი მოშენება თუ გაფართოება კარგად დაგეგმილია და 
შეუმჩნევლად ერწყმის შენობას, მაგრამ სულ მალე მოშენებები საზღვრებიდან 
გადის და ბოლოს გვრჩება წმინდა უტილიტარული თვალსაზრისით აშენებული 
შეუსაბამო ბრტყელსახურავიანი ერთ ან ორსართულიანი მინაშენები. ზუსტად 
ისეთი, როგორიც ოზბერტ ლანკასტერმა თავის კარიკატურაში აღწერა. 

სამწუხაროდ, ხდება ისე, რომ მოულოდნელად ორგანიზაცია წყვეტს 
ფუნქციონირებას ან სხვაგან გადადის, შესაძლოა, ამის მიზეზი ისიც არის, რომ 
ძველ შენობას ძირეული შეკეთება ესაჭიროება. დღესდღეობით ხანდაზმულ 
და უნარშეზღუდულთა მოვლისთვის საჭირო უსაფრთხოების ზომებისა და 
სტანდარტების მიღება ისეთ სახლში, როგორიც არის Cheshire Homes-ი, დიდ 
ფინანსურ რესურსსა და ისტორიული ინტერიერის რადიკალურად შეცვლას 
საჭიროებს. უწყების სხვა შენობაში გადასვლის მიზეზი შეიძლება გახდეს 
შტატების შემცირება ან ადმინისტრაციული რეორგანიზაცია. მფლობელები 
ხშირად 15 წლის შემდეგ უეცრად ტოვებენ შენობას. ბევრმა ასეთმა ისტორიულმა 
შენობამ უკვე ერთგვარ ზღვარსაც მიაღწია, რომლის იქით ის ვეღარ აიტანდა 
მეტ მიშენებას. 

ამ დროს კი მთავარი სირთულე არის ის, რომ შენობისთვის გამოინახოს 
ახალი ფუნქცია, ისე რომ მას გაუჩნდეს მომავალი და დამატებები, რომლებიც 
მას აზიანებს, ჩამოშორდეს. 

თუ დროებითი მიშენებები მცირე და უმნიშვნელოა, საუკეთესო გამოსავალი 
იქნება მათი დანგრევა და მათ ადგილზე ბაღებისა და მინდვრების აღდგენა. ამის 
საუკეთესო მაგალითია Hartwell House-ი ბუკინგემშირში. რიჩარდ ბროიდმა 
ყოფილი სკოლა ისევ საგვარეულო ვილა-სასტუმროდ გადააკეთა. სკოლამდე 
კი იორკის შემოგარენში მდებარე ეს საგვარეულო ვილა Middlethorpe Hall-ი 
გახლდათ. დღეს, Middlethorpe-ს არანაირი კვალი არ ამჩნევია იმისა, რომ 
ორგანიზაციის სარგებლობაში მრავალი მძიმე წელი გამოიარა. 

არის ისეთი შენობებიც, რომელთა მიშენებები იმდენად დიდია, რომ მათი 
დანგრევა შეუძლებელია, ან იმდენად დიდი ინვესტიციაა მათში ჩადებული, რომ 
მფლობელი დაინტერესებულია, უფრო მაღალ ფასად გაყიდოს. სტრაუდთან 
ახლოს XVIII საუკუნის ლამაზი გოთიკური სტილის ვილა Stout’s Hill პატარა 
სახლი იყო, რომელიც ძალიან გაფართოვდა, როდესაც მასში სკოლა იყო 
გახსნილი. მისი სპორტული დაბრაზი, საცურაო აუზი და საკლასო ოთახებიც კი 
წარმატებით განახლდა და გაიყიდა ტაიმ-შერის პრინციპით. ასეთი ფართები 
მყიდველებისთვისაც საკმაოდ მიმზიდველი იყო. ტაიმ-შერს, როგორც წესი, 
SAVE-ი არ ურჩევს ხოლმე ისტორიული შენობის მფლობელებს, ვინაიდან ასეთ 
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დროს მარკეტინგზე ბევრად უფრო მეტი თანხები იხარჯება, ვიდრე თვითონ 
შენობაზე, მაგრამ თუ ეს პროცესი ორგანიზებულად ხდება, შედეგიც შეიძლება 
დადებითი იყოს. 

პრობლემები ჩნდება მაშინ, როდესაც დაწესებულება, განსაკუთრებით კი 
სამინისტრო ან სახელმწიფო საავადმყოფო იყიდება და მას ბონუსად ადგილზე 
მშენებლობის ნებართვა მოყვება. უძრავი ქონების აგენტების განცხადებებში 
ხშირად წერია, რომ საგვარეულო სახლები ყველა სახის ფუნქციისთვის 
გამოდგება, დაწყებული სოფლის კლუბით და პრესტიჟული ადმინისტრაციული 
ცენტრით დამთავრებული. იმ შემთხვევაში, თუ რთული ხდება მათი გაყიდვა, 
დაგეგმარების უწყებები საფრთხის მომცველ პრაქტიკას მიმართავენ და 
ფრთხილად ავრცელებენ ინფორმაციას, თითქოს შენობის მამულის ნაწილზე 
შესაძლებელია დამატებითი მშენებლობა. ასეთი რამ ყოველთვის უნდა 
ავირიდოთ თავიდან. ახალი შენობები შეიძლება აშენდეს, მაგრამ უფრო ხშირად 
ეს ხდება სახლის ფართო გარემოს დაზიანების ხარჯზე და თანაც ისე, რომ მისი 
რესტავრაციისათვის საჭირო რესურსების მობილიზება ახალი მშენებლობის 
საშუალებით ვერ ხდება. 

ასეთ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველა საპროექტო განაცხადი 
დამატებითი მშენებლობების შესახებ იქნას უარყოფილი, განსაკუთრებით 
ისეთები, რომლებიც შენობის შემოგარენს დაანაწევრებენ. მაგალითად, 
ნებართვის მოთხოვნა შემოღობილ ბაღში ნაგებობის ასაშენებლად, რადგან ის 
მომავალში აუცილებლად გაიყიდება როგორც ცალკე შენობა. მრავალბინიანი 
საცხოვრებლის სქემა მხოლოდ მაშინ ამართლებს, თუ იგი მოიცავს ნაგებობის 
მთელ პერიმეტრს, გარშემო ტერიტორიას და მისი მოწესრიგების გეგმას. 
კიტ მარტინი იყო პირველი, ვინც ასეთი მიდგომა დანერგა, მან წარმატებით 
გამოიხსნა და ახალი ფუნქცია შესძინა ბევრ საგვარეულო ვილას, მათ 
შორისაა: Dingley, ნორთჰემპტონშირში, Gunton-ი ნორფოლკში, Callaly 
ნორთამბერლენდში და Tyninghame-ი აღმოსავლეთ ლოთიანში. SAVE-ი 
აქტიურად იყო ჩართული ორ სახლზე მუშაობისას, ესენია The Hazeells-ი 
ბედფორშირში და Cullen House-ი ბანფშირში, ორივე მათგანს მნიშვნელოვანი 
საფრთხე ემუქრებოდა. 

კიტ მარტინმა აჩვენა, რომ ის ქმნის სახლებს და არა ბინებს. თითოეულ 
სახლში ხუთი ან ექვსი საძინებელია, თუ ფართი საშუალებას იძლევა, შესაძლოა 
მეტიც განთავსდეს, მაგალითად, თუ არის შოტლანდიური კოშკის ან მღვდლის 
საცხოვრებელი. ის ასევე ქმნის ორსაძინებლიან სააგარაკო სახლებს, მაგ.: 
ყოფილ მოსამსახურეთა საცხოვრებლების ნაწილში ან საჯინიბოებში. ასეთი 
გადაწყვეტა განსაკუთრებით პრაქტიკულია იმ შენობებში, რომლებიც 
საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და სადაც შესაძლებელია თითო ჯერზე 
თითო ფლიგელის შეკეთება. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია სახლის 
დასრულებისთანავე გაყიდვა და შემდეგ პროექტში ინვესტირება. კიტ მარტინის 
მიერ გადაკეთებულ შენობებს გარედან თითქმის არ ეტყობა ცვლილება და 
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ოთახების განლაგებაც ნაკლებად იცვლება. მისი დაკვირვებით, ხალხს ძალიანაც 
მოსწონს ერთი ან ორი დიდი მისაღები ოთახის ქონა და რადგანაც ისტორიულად 
ამ სახლებს დიდი მისაღები დარბაზები ძირითადად ერთ სართულზე ჰქონდა 
ხოლმე, ის მათ რამდენიმე სახლზე ანაწილებს. 

იგი, როგორც წესი, ტერიტორიის დიდ ნაწილს ყიდულობს, რომელიც ოციდან 
ორმოცდაათ აკრამდე ვრცელდება. მარტინი არა მხოლოდ სახლის მიმდებარე 
მინდვრებს, არამედ მათ მიღმა მდებარე შემოღობილ ბაღებსა და ბუჩქნარებსაც 
ყიდულობს. მისი მოვლა-პატრონობა კომუნალურად ხორციელდება, 
ისტორიული შენობის ლანდშაფტი უცვლელი რჩება და სავარაუდოდ, 
მომავალშიც ასე შენარჩუნდება. ბაღების ინდივიდუალურად მოწყობა მხოლოდ 
მაშინ ხდება, თუ არსებობს მკაფიოდ იზოლირებული ობიექტი. მაგალითად, 
შემოღობილი ბაღნარი ან ვარდების ბაღი, რომელიც შენობის ერთ-ერთი 
ფრთის წინ მდებარეობს. ასევე იგი ხელშეკრულებით უზრუნველყოფს იმას, რომ 
შენობის შემოგარენში არსებული პარკები მაქსიმალურად გამწვანებული იყოს, 
რათა საგვარეულო ვილის თავდაპირველი ლანდშაფტი შენარჩუნდეს. 

სირთულეებს ვაწყდებით მაშინ, როდესაც ყოფილი საგვარეულო 
ვილები შთანთქმულია ულაზათო ურბანულ განაშენიანებაში. ხშირად ასეთი 
სახლების გარშემო არსებულ მიწებს ყიდულობდნენ ხოლმე საზოგადოებრივი 
პარკებისთვის, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის 
(ყოველ შემთხვევაში წინაპრებმა ამ მიზნით უანდერძეს). ასეთ შემთხვევებში 
საგვარეულო ვილები მუზეუმებად ფუნქციონირებდა, მაგრამ სახსრების შეკვეცის 
გამო გაუქმდა. ასეთებია: Danson Hill, Highcliffe Castle დორსეტში, Hylands 
ჩელმსდფორდთან, Grovelands ჩრდილოეთ ლონდონში, Oak Hill აკრინგტონში, 
ლანკაშირი და Callendar House ფოლკირკთან ახლოს, შოტლანდიაში. 

ასეთ დროს ყოველთვის ერიდებიან შენობის სხვისთვის გადაცემას. გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც ძალიან რთულ პირობებს წამოაყენებენ, როგორიცაა, 
მცირევადიანი იჯარა ან შეზღუდვა, რომ იგი უნდა იყოს მხოლოდ საზოგადოების 
სარგებლობისთვის და ამის დაფინანსება უნდა მოხდეს საჯარო ფონდიდან, 
რაც, როგორც წესი, ვერ ხერხდება; ან როდესაც გარშემო მიწით სარგებლობის 
უფლების მიღება შეუძლებელია. ასეთ შემთხვევაში უპირველესია, 
დავარწმუნოთ საზოგადოება ამ შენობის მნიშვნელობაში არა მხოლოდ 
არქიტექტურული კუთხით, არამედ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ის პარკის 
ლანდშაფტის ცენტრალური დეკორატიული ობიექტია. მთავარი პრობლემა ის კი 
არ არის, რომ საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება გაჩნდეს კერძო ტერიტორია, 
მთავარი მიზანია ამ ადგილის რესტავრაცია ყველას სიამოვნებისათვის. 

ასეთ დროს სახლი უნდა იყიდებოდეს ხანგრძლივი იჯარის პირობით, 125 
წლით და მასში უნდა შედიოდეს მომიჯნავე ბაღები, ბუჩქნარები და პარკის 
ღობის შიგნით მთელი ტერიტორია, თავისი მანქანის მისასვლელით. 

ამავე ტიპის შემთხვევა იყო Groveands-ი, ამ საქმეშიც, SAVE-ი იყო ჩართული. 
ხალხს, რომელიც ამ პარკით სარგებლობს, სიამოვნებს იმ შენობის დანახვა, 
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რომელიც რეალურად იყო ამ პარკის გაშენების მიზეზი. თუ ეს სახლი დაინგრევა, 
პარკის ლანდშაფტი დაკარგავს მის მთავარ ფიგურას, რაც იმას გამოიწვევს, 
რომ იგი უფრო და უფრო მოუვლელი გახდება. 

შენობებს, რომლებიც ადრე დაწესებულების სარგებლობაში იყო, საკმაოდ 
მკვეთრად ემჩნევა ხოლმე მიყენებული ზიანი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, 
ბევრი მაინც ინარჩუნებს შესანიშნავ ინტერიერს. ხშირად სრულიად შეუსაბამო 
ავეჯი, ტიხრები და საავარიო გასასვლელები, უხეშად აზიანებს მთლიან 
კომპოზიციას, მაგრამ თვითონ სახლები არქიტექტურულად ინარჩუნებენ თავის 
მნიშვნელობას. როგორც არქიტექტურის ისტორიკოსმა მარკ ჟირუარდმა 
აღნიშნა, ინგლისური საჯარო სკოლების გარდა სხვა დაწესებულებებს ვერც 
ერთი დიდი ვიქტორიანული სახლი ვერ გადაურჩებოდა. შესაძლოა ამ სახლებმა 
დაკარგეს კუთვნილი ავეჯი და კოლექციები, მაგრამ შეინარჩუნეს თავისი 
გამორჩეული ნალესობა და თაბაშირისა თუ ხის ნაკეთობები, მშვენიერი 
დერეფნები და კიბეები, სალონები, მარმარილოს ბუხრები და ასევე მაჰაგონის 
ხის კარები. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

NUTFIELD PRIORY 
REIGATE, SURREY 
NUTFIELD PRIORY, გრანდიოზული ვიქტორიანული, გოთიკური სტილის ვილა რეიგეტის 
ახლოს დიდი ხნის განმავლობაში უსინათლოთა სკოლა იყო. მისი მისაღები 
ოთახების მასშტაბური პროპორციები და ბრტყელსახურავიანი მიშენებები, 
რომლებსაც ეტყობოდათ რომ შენობასთან შეთავსებით ააშენეს, შეუძლებელს 
ხდიდა მის კერძო სახლად გადაკეთებას. დღეს ამ შენობაში სასტუმროა, 
სადაც ქორწილები და კორპორატიული მიღებები იმართება. ხოლო სკოლის 
სპორტული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის დახურული აუზი ინტეგრირებულია 
კომპლექსში და იზიდავს ისეთ დამსვენებლებს, ვისაც შაბათ-კვირის აქტიურად 
გატარება უყვარს. მას შეიძლება არ ჰქონდეს სამი წითელი სახურავის ნიშანი 
მიშელინის გზამკვლევში (ისტორიული სასტუმროების გზამკვლევი. წითელი 
სახურავები ვარსკვლავების ანალოგიაა – მთარგმ.), მაგრამ ყველას, ვისაც 
ჰაერში აზიდული გოთიკური თაღების ქვეშ სადილობა უყვარს, სასიამოვნო 
გამოცდილება ელის. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

BARLASTON HALL, სტაფორდშირი 
SAVE-ის მიერ BARLASTON HALL-ის შესყიდვა 1 ფუნტად მართლაც ლეგენდარული საქმე 
იყო. ეს გარიგება 1981 წელს საჯარო განხილვის დროს შედგა, როდესაც მისი 
მფლობელი ვეჯვუდი ხელმეორედ ითხოვდა დემონტაჟის ნებართვას. 
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ვეჯვუდმა Barlaston-ის კარმიდამო 1930-იან წლებში იყიდა და ადრე 
ეტრურიაში მდებარე Josiah Wedgwood-ის მთელი საწარმო აქ გადმოიტანა. 
ახალი ქარხანა შენობის მოშორებით მდებარეობდა, Barlaston-ი კი ინარჩუნებდა 
თავის ადგილს ვრცელ პარკში, მდინარის პირას, რომელიც ბოლოში ტბასავით 
ფართოვდებოდა. 

Barlaston-ით ვეჯვუდმა მრავალმხრივ ისარგებლა (მეორე მსოფლიო ომის 
დროს ინგლისის ბანკსაც კი მიაქირავა), მაგრამ 1950-იან წლებში მასში ნესტმა 
დაისადგურა და კომპანიისათვის სამარცხვინო გახდა მისი ფლობა. შენობა 
აჭედეს და ფაქტობრივად გასანადგურებლად დატოვეს. 

1975 წელს SAVE-ი ჩაერთო დემონტაჟის მოთხოვნის პირველ საჯარო 
განხილვაში. საჯარო განხილვის მეორე მოთხოვნის შემოტანისას უკვე 
ოცი წელი იყო გასული, რაც სახლი მიეტოვებინათ და სახლს ქვანახშირის 
მოპოვების სამუშაოების გამო ჯდენაც ემუქრებოდა. ახლომდებარე მაღაროს 
მიზეზით მიწა იწევდა და მომავალში ეს პრობლემა უფრო გამძაფრდებოდა. Bar-
laston-ი ევროპაში ქვანახშირის ყველაზე მდიდარ საბადოზე იდგა და სოფელი 
მომავალ ოც წელიწადში, სავარაუდოდ, ოცი ფუტით დაიწევდა/ჩაიძირებოდა. 
ქვანახშირის მოპოვების თანამედროვე მეთოდების წყალობით, დანარჩენ 
ქონებას ნაკლები ზარალი მიადგებოდა. Barlaston-ის პრობლემა კი ის იყო, 
რომ პირდაპირ გეოლოგიურ ნაწევზე (ორი სხვადასხვა ტიპის ქანის შენაერთი) 
იდგა. შედეგად, არათანაბარი ნიადაგის გამო მის ქვეშ ნაპრალი გაჩნდებოდა 
და შესაძლოა, მასზე მდგარი შენობა გადაქანებულიყო, რაც მისი უკანა ნაწილის 
ჩამონგრევას გამოიწვევდა. 

კიტ მარტინის არქიტექტორ ბობ ვეიტონისა და ინჟინრების, პიტერ დანის 
და პარტნიორების დახმარებით, SAVE-მა შეიმუშავა გეგმა და წარმოადგინა 
ის საჯარო განხილვაზე. პროექტის მიხედვით, შესაძლებელი იყო შენობის 
გამაგრება და მისი გადაკეთება შვიდბინიან საცხოვრებლად. პრეზენტაციას 
უძღვებოდა ჩვენი ადვოკატი დევიდ კუპერი, სოფი ანდრეას დახმარებით, 
რომელიც მაშინ ჩვენი დირექტორი გახლდათ. გამოსვლა იმდენად შთამბეჭდავი 
იყო, რომ ვეჯვუდის ხარისხის კონტროლმა ასე ვთქვათ “დუელში გამოიწვია” 
ისინი, ვისაც მუდმივად დასცინოდა და “გაერთიანებულ ესთეტებს” უწოდებდა, 
და ასე მიმართა: “თუ ასეთი დარწმუნებულები ხართ, რომ შეგიძლიათ შენობის 
გადარჩენა, თქვენ თვითონ შეიძინეთ ის 1 ფუნტ სტერლინგად”. SAVE-ი 
დათანხმდა ამ გამოწვევას და სულ რამდენიმე საათში საჯარო განხილვა 
დასრულდა, ისპექტორმა კი გალანტურად 10 პენსის დეპოზიტი შემოგვთავაზა. 

SAVE-ი ახლა იმ შენობის მფლობელი იყო, რომელზეც ადრე ხელი არ 
მიუწვდებოდა. შენობის პირველი დათვალიერება უმძიმესი გამოცდილება 
იყო, იქ დაგვხვდა აყრილი იატაკის ფიცრები, მთელი ჭერი და ნალესობა კი 
სახურავიდან ჩამოსულ წყალს სარდაფში ჩაეტანა. 

ცენტრალური კიბე დიდი ხნის წინ ჩამოშლილიყო, მხოლოდ ზემოთა 
მარში იყო შერჩენილი და ისიც ავისმომასწავებლად ეკიდა ჰაერში. უკანა კიბე 
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კი რამდენიმე კვირაში ჩამოინგრა. საოცარი ის არის, რომ შენობის ასეთმა 
სავალალო მდგომარეობამ თვალწინ გადაგვიშალა მისი აგების მთელი 
ისტორია: XVIII საუკუნის ნაგებობებში, როგორც წესი, ყველაფერი ბათქაშის 
ქვეშ იმალება. აქ კი დავინახეთ, რომ ტიხრები ხის ჩარჩო-კონსტრუქციებითა და 
აგურის წყობით იყო შევსებული დიდი დარბაზების ზემოთა სართულებზე, რათა 
ნაკლები ზეწოლა ყოფილიყო ოთახის ჭერზე; დავინახეთ, როგორ ჰქონდათ 
დურგლებს აწყობილი მაჰაგონის წითელი ხის წიგნების კარადა ბიბლიოთეკის 
ოთახში. ვინაიდან Barlaston-ი 1930 წლიდან აღარ ფუნქციონირებდა როგორც 
სახლი, მანამდე კი მისი განახლება არასოდეს მომხდარა, სტილი უცვლელი იყო 
და ამიტომ მნიშვნელოვან არქეოლოგიურ დოკუმენტს წარმოადგენდა. 

ჩვენი პირველი ნაბიჯი იყო დამოუკიდებელი ტრასტის (სამეურვეო ფონდი) 
დაარსება შენობის გასამაგრებლად თანხების მოსაზიდად. უპირველეს ყოვლისა, 
სასწრაფოდ საჭირო იყო მთელი შენობის დროებით გადახურვა, რათა მისი 
ინტერიერი გაზაფხულზე გამშრალიყო. იმ დროისთვის ფონდში ერთი პენსიც 
არ გვქონდა, მაგრამ ისტორიული შენობების საბჭომ საგანგებო სამუშაოების 

Barlaston Hall-ი სტედფორშირი. SAVE-ის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული კამპანია, 
რომელიც იმით დასრულდა, რომ ის SAVE-მა 1 ფუნტ სტერლინგად შეიძინა. შემდეგ კი 
მისი რესტავრაციისათვის საჭირო თანხების მოძიება შეძლო 
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ოთხმოცდაათი პროცენტი გრანტით დაგვიფინანსა. 
შემდეგი 4 წლის განმავლობაში ისტორიული შენობების საბჭოსგან მიღებული 

დამატებითი გრანტებისგან და ასევე ფონდ Manifold Trust-ისგან მიღებული 
სახსრებით შენობის გარე სტრუქტურა წარმატებით იქნა რესტავრირებული: 
სახლი გადაიხურა მუდმივი სახურავით, აგურის კედლებიც შეკეთდა, უამრავი 
ბზარი ამოივსო და მშვენიერი რვაწახნაგიანი ფანჯრებიც შეკეთდა ან შეიცვალა. 
მთელი ეს სამუშაოები ჩაატარა პატარა სამშენებლო კომპანიამ Swan and Part-
ners, რომლის პარტნიორები ძალიან დაინტერესებული იყვნენ ამ სამუშაოთი. 
სოფი ანდრე კი ყოველკვირა მიემგზავრებოდა, რათა თვალი ედევნებინა 
აღნიშნული სამუშაოებისთვის. 

ამასობაში სერიოზულ პრობლემებს გადავაწყდით ორგანიზაციასთან 
National Coal Board (ახლანდელი ბრიტანეთის ქვანახშირის კორპორაცია) 
მიმართებაში. მათ საჯარო განხილვისას განაცხადეს, რომ თუ სახელმწიფო 
მდივანი გადაწყვეტდა სახლის შენარჩუნებას, ისინი აანაზღაურებდნენ 
არა მხოლოდ შენობის ჯდენასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, არამედ ასევე 
პრევენციულ და დამატებით პროფილაქტიკურ სამუშაოებს, კერძოდ, შენობის 
ქვეშ ბალიშის მოწყობას, რომლის აწევითაც შესაძლებელი იქნებოდა ნიადაგის 
დაწევისგან გამოწვეული ზიანის გამოსწორება. 

ქვანახშირის საბჭოს პოზიცია იყო, რომ ვინაიდან სახელმწიფო მდივანს 
ოფიციალურად არ უარყვია ნებართვა შენობის დემონტაჟის თაობაზე, ისინი 
თავის თავზე აღარ აიღებდნენ ჩამოთვლილ ვალდებულებებს. ჩვენ მიგვითითეს 
ქვანახშირის მოპოვების კანონის იმ მუხლზე, რომლის მიხედვითაც, Coal 
Board-ს ეკისრებოდა მინიმალური კომპენსაცია სავალალო დღეში მყოფი 
შენობებისთვის. 

გარემოს დაცვის საკითხებში სახელმწიფო მდივანმა მაიქლ ჰეზელტაინმა 
პოზიციები არ დათმო და ისარგებლა თავისი უფლებამოსილებით, პირველად 
ჩაეტარებინა გადაუდებელი სამუშაოები Barlaston-ზე. თუმცა მისი მემკვიდრეები 
ნაკლებად იყვნენ დაინტერესებული ამ საკითხით და ხშირად აჭიანურებდნენ 
საქმეს. ამ პერიოდში SAVE-ს იურიდიულ საკითხებში კონსულტაციას რობერთ 
კარნვორთი უწევდა. პრობლემა ისიც იყო, რომ ქვანახშირის მოპოვების კანონის 
დებულებები აქამდე არასოდეს გამოკვლეულა სასამართლოს მიერ. წინა 
შემთხვევებში ქვანახშირის კორპორაცია იღებდა ფინანსურ ვალდებულებას, ან 
მფლობელი პირდაპირ თანხმდებოდა სახლის დემონტაჟზე. კანონის მიხედვით, 
სამი პირობა უნდა ყოფილიყო შესრულებული იმისათვის, რომ ქვანახშირის 
საბჭოს (კორპორაციას) დაეფარა შენობის გამაგრებისა და შეკეთების ხარჯები. 
პირველ ყოვლისა, სახელმწიფო მდივანს უნდა დაედასტურებინა შენობის 
გამორჩეული არქიტექტურული მნიშვნელობა, რაც მაიქლ ჰეზელტაინმა 
გააკეთა. ასევე მას უნდა დაემოწმებინა დოკუმენტურად, რომ შესაძლებელი 
იყო შენობის რესტავრაცია და ის საზოგადოებრივი ინტერესის საგანს 
წარმოადგენდა. ამ ორი უკანასკნელის დამოწმება მისმა წინამორბედებმა 
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ვერ მოახერხეს. Barlaston-ის მომავალი უიმედოდ გამოიყურებოდა. რობერტ 
კარნვართი შიშობდა, რომ კანონის ეს დებულება იმდენად დამაბნეველი იყო, 
რომ სასამართლოს მოგების შანსი მცირდებოდა. 

როგორც კი ქვანახშირის საბჭომ ეს შეამჩნია, განახორციელა ეგრეთ 
წოდებული “სასიკვდილო დარტყმა”, მან უარი თქვა პრევენციული სამუშაოების 
შესრულებაზე და შემოგვათავაზა მხოლოდ 25 000 ფუნტის ღირებულების ზიანის 
ანაზღაურება, მაშინ როდესაც ზიანის ღირებულება 100,000 ფუნტს აჭარბებდა. 

ეს იმდენად აშკარა უსამართლობა იყო, რომ SAVE-მა მოითხოვა საკითხის 
სასამართლო განხილვის გარეშე გადაწყვეტა. განჩინების მიხედვით, 
სახელმწიფო მინისტრი გარემოს დაცვის საკითხებში წარდგებოდა როგორც 
პირველი მხარე, რომელმაც ვერ წარმოადგინა საჭირო მოწმობები, ხოლო 
ქვანახშირის საბჭო იყო მეორე მხარე. საბედნიეროდ, გარემოს დაცვის 
საკითხებში სახელმწიფო მდივანი იმდენად აღშფოთდა იმით, რომ ნომერ 
პირველ ბოროტმოქმედად გამოიყვანეს, საჭირო მოწმობები უმოკლეს დროში 
მოიპოვა. ახლა ქვანახშირის საბჭო დარჩა იზოლირებული და ყურადღების 
ცენტრში. საბოლოოდ შეთანხმება შედგა, რობერტ კარნვორთმა მათ 
მრჩეველთან ერთად შეადგინა შეთანხმების ტექსტი, რომლის მიხედვითაც, 
ქვანახშირის საბჭო, გადაიხდიდა 120,000 ფუნტ სტერლინგს, აანაზღაურებდა 
იურიდიული მომსახურების ჩვენ ხარჯებს და დააფინანსებდა პრევენციულ 
სამუშაოებს. 

თავდაპირველი შეთანხმებით, რომელიც სახლის ყიდვისას ვეჯვუდთან 
გაფორმდა, მას შეეძლო სახლის გამოსყიდვა კვლავ 1 ფუნტად, იმ შემთხვევაში, 
თუ ჩვენ ვერ შევძლებდით სარესტავრაციო სამუშაოების ხუთ წელიწადში 
დასრულებას. ეს დრო სწორედ მაშინ იწურებოდა, როდესაც სასამართლოში 
საჩივლელად ვემზადებოდით, მაგრამ ჩვენდა საბედნიეროდ, ვეჯვუდმა სამი 
წლით გადაგვივადა ეს დრო, რადგან დაინახა, რომ ამ პერიოდში ბევრი რამ 
გავაკეთეთ. სანამ შევიმუშავეთ და შევათანხმეთ პრევენციული სამუშაოების 
პირობები, ჩვენი გადავადებული დროც ამოიწურა. ამ დროს ვეჯვუდმა 
დიდსულოვნად გააუქმა უკან გამოსყიდვის პუნქტი და მის სანაცვლოდ, 
მოითხოვა, რომ შენობის რესტავრაცია და მოვლა-პატრონობა მომავალშიც 
უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. 

ახლა, როდესაც პრევენციული სამუშაოები თითქმის დასრულდა, 
ტრასტმა ინგლისის მემკვიდრეობისგან მიღებული გრანტითა და ეროვნული 
მემკვიდრეობის მემორიალური ფონდიდან მიღებული სესხით მოახერხა 
შენობაში შიდა სართულების აღდგენა. მრავალი წლის შემდეგ პირველად 
გახდა შესაძლებელი ამ შენობაში გავლა და მისი სამ განზომილებაში აღქმა. 
ამჯერად პროექტის დასრულების ეტაპზე ვართ, სადაც უნდა გადავწყვიტოთ, 
რა დანიშნულება მიეცემა შენობას – იქნება ეს საცხოვრებელი სახლები, მცირე 
სასტუმრო თუ რესტორანი. 

Barlaston-ი შეიძლება შევადაროთ ინგლისში მემკვიდრეობის 
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შენარჩუნებისთვის გამართულ გეტისბურგისა ან თუნდაც სტალინგრადის 
ბრძოლას, სადაც უსასრულო და უზარმაზარი დაბრკოლებების მიუხედავად 
შევძელით ამ გამორჩეული შენობის შენარჩუნება და გაცოცხლება. არც 
ერთ სხვა საგვარეულო სახლს არ ჰქონია საფრთხეთა და დაზიანებების 
იმხელა ჩამონათვალი, რაც Barlaston-ს ჰქონდა, მათ შორის იყო ოცი წლის 
განმავლობაში წვიმის დინება სახურავიდან და სამთო სამუშაოებისგან 
გამოწვეული ნიადაგის დაწევა. Barlaston-ის გადარჩენა თუ მოხერხდა, მით 
უმეტეს ყველა სხვა საგვარეულო ვილის გადარჩენაა შესაძლებელი და არ უნდა 
დავუშვათ მათი მიტოვება. 
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“ინგლისში იმაზე მეტი პარკია, ვიდრე მთელ ევროპაში ერთად აღებული”, აღნიშნა 
პიტერ ჰეილენმა თავის წიგნში “კოსმოგრაფია” (1677). მიუხედავად იმისა, 
რომ ინგლისის ლანდშაფტურ პარკებს ხშირად XVIII საუკუნის ქმნილებად 
მოიხსენიებენ, რომელიც ვილიამ კენტმა, კაპაბილიტი ბრაუნმა და ჰამფრი 
რეპტონმა შექმნეს, საგვარეულო ვილების პარკები უფრო ადრეულ პერიოდს 
უკავშირდება. ბევრი მათგანი დედოფალ ელიზაბეტ პირველის დროინდელ 
საგრაფო რუკებზეც არის დატანილი. 

ამგვარი პარკების არსს წარმოადგენს ვრცელი საძოვარი მინდვრები, 
რომლებიც არ არის დაყოფილი ცოცხალი ღობით ან მესრით და მასში 
ცხოველები თავისუფლად დასეირნობენ. იქ ალაგ-ალაგ ხეებით დაფარული 
ადგილებია და სავანას ტიპის ლანდშაფტის ილუზიას ქმნის. ბევრი მათგანი 
ირმების პარკები იყო, ზოგიც კი ცხვრების, ძროხებისა და ცხენების საძოვრები. 

სამწუხაროდ, მრავალრიცხოვანი ირმების გუნდი გადაშენდა, როდესაც 
მსოფლიო ომის დროს საგვარეულო ვილების ჩამორთმევა დაიწყო. ამას 
დაერთო ომის დროინდელი კამპანია სახელად “ხელში აიღე ბარი ჩვენი 
გამარჯვებისათვის”, რომელიც მოუწოდებდა ხალხს ძველი საძოვრები და 
პარკები მოეხნათ და სახნავ-სათეს მიწებად ექციათ, რომლებზეც მოგვიანებით 
აღარც არაფერი დათესილა. 

ომის შემდგომ წლებში, როდესაც სოფლის მეურნეობა უფრო და უფრო 
მეტად პოპულარული გახდა, მიიჩნევდნენ, რომ საგვარეულო ვილების 
პარკები მიწის ფუჭი მოცდენა იყო და უმჯობესი იქნებოდა, ისინი ინტენსიური 
მიწათმოქმედებისთვის გამოეყენებინათ. 

იმას კი არავინ ითვალისწინებდა, რომ მათი უმეტესობა 
მიწათმოქმედებისათვის უვარგისი და მშრალნიადაგიანი იყო. Petworth-ის 
დიდებულ პარკს არტურ იანგი 1793 წელს შემდეგნაირად აღწერს: “ბუჩქებით 
დაფარული ყამირი მიწა, კურდღლის ცოცხას ბუჩქნარით დაფარული, ალაგ-
ალაგ ხე და არაფერში გამოსადეგი ნაგავი”. 

2
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მიუხედავად იმისა, რომ ჩატარდა სამიწათმოქმედო სამუშაოები, დრომ 
თავისი ქნა – პარკში ხეებს დაავადება შეეყარა, თუმცა პარკებმა თავიანთი 
მთავარი მახასიათებლები მაინც შეინარჩუნეს, კერძოდ, გარშემოვლებული 
დამცავი ხეების რიგი, განცალკევებული ხეთა ჯგუფები და ტბები. საგვარეულო 
ვილების პარკები და მასზე მდგომი სახლები ერთი მთლიანობაა. შენობის 
უსაფრთხოდ შენარჩუნება ასეთ ადგილას უფრო არის შესაძლებელი ვიდრე 
მაშინ, როდესაც შენობიდან პარკის ღობემდე სახნავ-სათესი მიწებია. 

საგვარეულო ვილების გარშემო მდებარე ტყე-პარკები საჭიროებს სათანადო 
აღიარებასა და დაცვას, რადგან ისინი თავისთავად წარმოადგენენ მხატვრული 
შემოქმედების ნიმუშებს. ლორდ კლარკი წერს: “მსოფლიოში ცნობილი 
ინგლისური ბაღებით ინგლისმა დიდი გავლენა იქონია ევროპული ცხოვრების 
წესზე”; რემპტონიც ამავე აზრს უსვამდა ხაზს 1794 წელს გამოცემულ წიგნში 
Sketches and Hints: “სოფლის პეიზაჟის გაუმჯობესება და მისი ადგილობრივი 
მშვენიერების უკეთ წარმოჩენა არის ხელოვნება, რომელიც ინგლისიდან 
მომდინარეობს”. 

ლანდშაფტური პარკების დასაცავად, დღეისათვის ქმედითი მექანიზმები არ 
გვაქვს. პირველ ყოვლისა, მნიშვნელოვანია მათთვის კონსერვაციის არეალები 
განისაზღვროს და ისინი შეტანილ იქნან ინგლისის მემკვიდრეობის პარკებისა 
და ბაღების ნუსხაში. თუმცა ეს საკმარისი როდია. 

უმეტესი საგრაფოების არქივებში შენახულია მიწის გეგმები, რომელზეც 
დეტალურად არის აღწერილი მე-18 და ადრეული მე-19 საუკუნეების პარკები. 
სამხედრო რუკების ადრეული ვერსიები, განსაკუთრებით ფართო მასშტაბის 
მქონე რუკები, ძალიან გამოსადეგია, ისინი ერთ მილზე ექვსი ინჩის მასშტაბის 
არის და მათზე დატანილია ყოველი ხე. 

Aerofilm-ის და კემბრიჯის უნივერსიტეტის აეროფოტოგრაფიის 
განყოფილებას საგვარეულო ვილების ბაღებისა და პარკების ამსახველი დიდი 
მასალა აქვს. გამორჩეული პარკების აღწერები ასევე შეიძლება მოვიძიოთ 
ადრეულ ტოპოგრაფიულ ნაშრომებში, განსაკუთრებით Views of Gentle-
men’s Seats-ში, საგრაფოების ისტორიებში, ადგილობრივ გზამკვლევებში და 
სტანდარტულ ცნობარში White’s County Gazeteers. 

მოცემული წყაროებიდან შესაძლებელია წარმოდგენა შეიქმნათ 
ტყეპარკების შესახებ, თუ როგორ იცვლებოდნენ ისინი წლების განმავლობაში, 
კერძოდ, როგორ ფართოვდებიან მე-18 და მე-19 საუკუნის დასაწყისში და 
მცირდებიან მე-20 საუკუნეში. 

პარკებს ყველაზე დიდ საფრთხეს გზების მშენებლობა და გართობა-
დასვენების სივრცეების სწრაფი განვითარება უქმნის, განსაკუთრებით გოლფის 
მოედნების. 

გზების მშენებლობის განაცხადებთან დაკავშირებით ყველაზე 
მნიშვნელოვანია დასაწყისშივე გამოთქვათ თქვენი პროტესტი, მაშინაც 
კი თუ ამბობენ, რომ ჯერ მარშრუტი არ არის შერჩეული. ტრანსპორტის 
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დეპარტამენტში, როგორც წესი, თავიდანვე ზუსტად იციან, რა მარშრუტით 
აპირებენ გზის გაყვანას. ასეთ შემთხვევაში დროულად უნდა გაავრცელოთ 
ინფორმაცია პარკის ესთეტიკური და ისტორიული მნიშვნელობის შესახებ. 
თუ შესაძლებელია, ჩართეთ სამოქალაქო ინჟინერი, რომელსაც გზების 
მშენებლობის გამოცდილება აქვს. ინგლისის მემკვიდრეობა შეძლებს 
დაგეხმაროთ ასეთის მოძიებაში. ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია შეცვლილი 
და ალტერნატიული მარშრუტის შემოთავაზება. განხილვისთვის ტრანსპორტის 
დეპარტამენტმა შესაძლოა ამისი დეტალური გეგმაც შეადგინოს. 

გოლფის მოედნების გაშენებისას საფრთხეს განაპირობებს საძოვრების 
ხასიათის ცვლილება და მასთან ასოცირებული ახალი ინფრასტრუქტურა. 
გოლფის მოედნის გაშენება მომგებიანი გარიგებაა არა მხოლოდ გოლფის გამო. 
ამონაგები დიდ წილად მერე მოდის, როდესაც ქალაქგარეთ დიდ ტერიტორიაზე 
მშენებლობის ნებართვასაც მოიპოვებენ. 

მეტი გოლფის მოედნის გაშენების მოთხოვნის არსებობა უდავოა, მაგრამ 
უნდა აღინიშნოს რომ ასეთი პროექტების უმრავლესობა საეჭვოა. ხშირია, 
როდესაც ნებართვის მიღების შემდეგ, მფლობელი იმავე წუთს არ იწყებს 
პოპულარული გამაჯანსაღებელი სივრცის მოწყობას, სანაცვლოდ ის მიწის 
უფრო მაღალ ფასში გაყიდვას ეცდება. 

პარკებში შესაძლებელია ძალიან კარგი გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი 
სივრცე შეიქმნას და ეს ასევე ფინანსურადაც მომგებიანი იყოს. ამის კარგი 
მაგალითია Gunton Park-ი ნორფოლკში, სადაც დღიური საშვებით დაშვებულია 
თევზაობა და პარკი ყოველწლიურად 4,000-მდე მეთევზეს იზიდავს. იქვე XVIII 
საუკუნის ხე-ტყის ქარხანას რესტავრაცია უტარდება, სამუშაოები ფონდის 
Norfolk Windmill Trust მხარდაჭერით ხორციელდება. ქარხანა მალე სრულიად 
განახლდება და გაიხსნება საზოგადოებისთვის. პარკებში მრავალი სახეობის 
ღონისძიების ჩატარება არის შესაძლებელი ძველი კლასიკური ორთქლის 
მანქანების შეჯიბრით დაწყებული, ცხენების დოღით დამთავრებული. 

პარკების ტიპი დამოკიდებულია ხეების განლაგებაზე, ზოგან ცალ-
ცალკეა დარგული, ზოგან კი – ჯგუფებად. ვინაიდან იქ ადრე დაშვებული იყო 
ცხოველების ძოვება, ხეების ქვედა ტოტები მოშორებული ან მოჭმულია. ამ 
ხეების თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ მათ ქვეშ ყველაფერი ჩანს. 
მუხის ხის ქვეშ ტოტები სრულიად გათანაბრებულია. როგორც კი იკრძალება 
ცხოველების დაშვება, ხეები თავის ფორმას იბრუნებენ. 

აუცილებელად თვალი უნდა ვადევნოთ იმას, რომ ამ ხეებს არა მხოლოდ 
დაიცავენ, არამედ საჭიროების შემთხვევაში, გადარგავენ კიდეც. ამისათვის 
ხშირად ხელმისაწვდომია გრანტები “ინგლისის მემკვიდრეობიდან” და 
სასოფლო კომისიიდან. ძალიან ხშირად, როდესაც პარკებზე იწყებენ 
სამიწათმოქმედო სამუშაოებს, ხესთან იმდენად ახლოს იწყებენ მოხვნას, რომ 
ტრაქტორი აზიანებს ხის ფესვებს, ხე ზიანდება ან კვდება. 

მას შემდეგ, რაც დაიწყება სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო რეზერვის 
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შექმნის პროგრამა, შესაძლოა პარკები ისევ საძოვრებად გადაკეთდეს. 
სასოფლო-სამეურნეო სუბსიდიები არ გაიცემა პარკებისთვის, რომლებიც 
მსხვილფეხა ცხოველებისა და ცხვრების საძოვრებად გამოიყენება. 
რეგულაციებში მოთხოვნილია, რომ ისინი ირმებისთვის უნდა იქნას 
გამოყენებული. ირმების ბაღზე უკეთესი რა ფუნქცია შეიძლება გამოეძებნოს 
დაზიანებულ და საფრთხეში მყოფ პარკებს? 

ერთი მაგალითის ისტორია 

HIGHCLERE PARK, ჰემპშირი 
SAVE-მა HIGHCLERE-ის პარკის დასაცავად პირველად სასამართლოს მიმართა. აქ 
ჩვენთვის ნაცნობ დილემას წავაწყდით: ტრანსპორტის დეპარტამენტსა და 
საგრაფოს საბჭოს გამიზნული ჰქონდა მაგისტრალის გაუმჯობესება. იქვე დიდი 
ტყეპარკის ტერიტორიის გასწვრივ გადაწყვიტეს ახალი გზის გაყვანა, რის გამოც 
პარკის შესასვლელ ჭიშკართან უამრავი ხე მოჭრეს. 

ტრანსპორტის დეპარტამენტმა ისევ და ისევ არასათანადოდ შეაფასა 
საგვარეულო სახლების პარკების ესთეტიკური და ისტორიული მნიშვნელობა. 
როგორც წესი, პარკებს ისინი არ ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას. მათთვის ეს არის 
ადგილი მხოლოდ ერთი მოსახლით, რომელიც გამოხატავს პროტესტს და ერთი 
მფლობელით, რომელთანაც უნდა აწარმოონ მოლაპარაკებები სავალდებულო 
შესყიდვის პროცედურებზე. პრობლემა მაშინ უფრო მწვავდება და უხერხულიც 

Uffington Park, ლინკოლნშირი. მიუხედავად იმისა, რომ სახლი დაიწვა, მის გარშემო 
პარკი გადარჩა. პარკს გოლფის მოედნის აშენება ემუქრებოდა, თუმცა ამ ეტაპზე 
პროცესი შეჩერებულია 
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ხდება, როდესაც თავად მფლობელი არ ცდილობს წინააღმდეგობის გაწევას, 
ვინაიდან ხვდება, რომ ალტერნატიული გზა მეზობლის სახლებთან უფრო 
ახლოს გაივლის. 

SAVE-მა დაიწყო წერილების წერა ტრანსპორტის დეპარტამენტის 
მისამართით, როლებშიც აღნიშნავდა პარკის მნიშვნელობას. დეპარტამენტმა 
კი უპასუხა, რომ მათ ბევრი მხარდამჭერის ხელმოწერა აქვთ შემოთავაზებული 
გზის გაყვანისთვის. ჩვენ გვინდოდა, გვენახა მხარდაჭერის წერილები იმისთვის, 
რომ გავცნობოდით არგუმენტებს და შეგვძლებოდა მათზე პასუხის გაცემა, 
მაგრამ დეპარტამენტმა ამის საშუალება არ მოგვცა. ხანგრძლივი მიმოწერის 
შემდეგ SAVE-მა შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს. მოსამართლემ 
ჩვენი პოზიცია სრულად გაიზიარა და განაცხადა: “გონივრულ შედეგზე 
ორიენტირებული მინისტრი სხვანაირად არც კი უნდა ცდილობდეს პრობლემის 
გადაჭრას, თუ არა საჯარო განხილვის გზით, მაშინ, როდესაც ორი სხვადასხვა 
მხარე და განსხვავებული ხედვაა დაპირისპირებული”. სახელმწიფო მდივანი 
ახლა უკვე ვალდებული გახდა, მოეწვია საჯარო განხილვა. 

აღნიშნული საჯარო განხილვა 1984 წელს ჩატარდა და SAVE-მა და ბაღების 
ისტორიის საზოგადოებამ დევიდ ჟაკის მიერ მომზადებული ალტერნატიული 
გზის მარშრუტი წარმოადგინეს. 

განხილვაზე SAVE-ს ოპონირებას უწევდა არა მხოლოდ ტრანსპორტის 
დეპარტამენტი, არამედ საგრაფოს საბჭოც. ოფციალურად მხარდაჭერილ 
მარშრუტს უნდა გაეჭრა პარკის შესასვლელი და მისულიყო პარკის კიდემდე. 
როგორც ამბობდნენ, ამას “მასობრივი გამწვანებით” დაფარავდნენ, თუმცა, 
ჩვენი აზრით, ესეც კი უხეში ჩარევა იქნებოდა. ტრანსპორტის დეპარტამენტის 
არგუმენტი იყო, რომ ეს პარკის განაპირა მხარე იყო, სახლიდან მოშორებული. 
SAVE-ი კი ამტკიცებდა, რომ პარკის შესასვლელი მისი უმნიშვნელოვანესი 
ნაწილია, რაც არ უნდა შორს მდებარეობდეს თავად სახლიდან. ყურადღება 
გამახვილებული იყო მისასვლელი გზების განლაგებაზე ისე, რომ იქიდან 
ტყეპარკზე საუკეთესო ხედი ყოფილიყო. როგორც რეპტონი აღნიშნავს მის 
წიგნში Hints on landscape Gardening, პარკის შესასვლელი ჭიშკარი უნდა იყოს 
მისკენ მომავალი სატრანსპორტო ქუჩის ღერძის გასწვრივ, ეს ქუჩა გვერდს 
უნდა უვლიდეს კარს და პარკის გვერდით გადიოდეს. ინსპექტორმა ჩვენი 
შემოთავაზება მიიღო და ახალი გზა ჩვენი რეკომენდაციების გათვალისწინებით 
გაკეთდა. 
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ბაღ-პარკების კონსერვაცია შედარებით უფრო ახალი ცნებაა. ცხადია, ბაღებს 
თავისივე ისტორიულ სახლებთან ერთად ყოველთვის ინარჩუნებდნენ, მაგრამ 
სიახლე ის არის, რომ საზოგადოებაში სურვილი გაჩნდა მიტოვებული ბაღების, 
როგორც თავისთავადი ღირებულების მქონე ქმნილების გადარჩენისა და 
განახლების. დამატებითი მოტივაცია ბაღების შემთხვევაში ის არის, რომ 
ისტორიული შენობებისგან განსხვავებით ერთბაშად არ საჭიროებენ დიდ 
თანხებს შესაკეთებლად და მათზე მუშაობა ხანგრძლივი დროის მანძილზეა 
შესაძლებელი. 

საგვარეულო ვილების ბაღ-პარკები არ შედგება მხოლოდ იმ გაზონებისა 
და ტერასებისგან, რომელიც პირდაპირ სახლს ესაზღვრება. მასში ასევე შედის 
კედლით შემოღობილი დიდი ბაღები, ტყის ხეივნები და ბუჩქნარები. ამგვარი, 
თითქოს ველური ბუნება, დიდი წიწვოვანი ხეებით, ძალიან პოპულარული იყო 
XIX საუკუნეში; ველური ბაღები ხშირად XVIII საუკუნიდან და უფრო ადრეული 
დროიდანაც მოდის, მაგალითად, ჰენრი VIII-ს სასახლეს სურიში – Nonsuch 
ჰქონდა ასეთი ბაღი. 

ცხადია, ყველა ძველ ბაღს როდი აქვს შენარჩუნებული პირველადი სახე. 
ბოლოდროინდელმა კვლევამ, რომელიც აეროფოტოგრაფიის დახმარებით 
ჩატარდა, გამოავლინა XVI და XVII საუკუნეების ფორმალური ბაღების 
(გეომეტრიული, სიმეტრიული დაგეგმარების მქონე – რედ.) კვალი, რომლებიც 
ივარაუდებოდა, რომ მთლიანად განადგურდა XVIII საუკუნის “ნატურალისტური 
აკვიატების” დროს. 

უპირველეს ყოვლისა, ასეთი სიძველის ბაღ-პარკების კვალს იგივე 
ყურადღება უნდა დაეთმოს, როგორც ამავე სიძველის ძეგლებს. შედარებით 
უფრო გვიანდელი ბაღების აღდგენა შესაძლებელია იმავე ფორმით, როგორც ის 
თავდაპირველად გამოიყურებოდა. 

გასაოცარი ვიქტორიანული სტილის Biddulp-ის ბაღი სტეფორდშირში, 
რომელიც ორქიდეების მოყვარულმა ჯეიმს ბეითმენმა გააშენა, კონტინენტებად 

3



79

SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 

და ქვეყნებად იყო დაგეგმარებული, მაგალითად, აქ არის ეგვიპტე, რომელშიც 
შეკრეჭილი ურთხელით სამლოცველოა გაკეთებული და ჩინეთი, რომელიც 
დიდი ქვების უკან იმალება. 

ბაღი შეძლებისდაგვარად კარგად მოვლილი იყო საავადმყოფოს მიერ, 
მაგრამ როგორც კი გაყიდვაზე და დახურვაზე დაიწყო საუბარი, მისი მომავალი 
ბუნდოვანი გახდა. ასეთ შემთხვევებში, რაც ყველაზე მეტად ამართლებს, არის 
შეუჩერებელი ზეწოლა და ინტენსიური საინფორმაციო კამპანია მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით, ასევე მუშაობა ადგილობრივ ჯგუფთან, რომელიც შეინარჩუნებს 
ზეწოლას ადგილზე, გააძლიერებს რა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და 
ეროვნული ტრასტის რეგიონული ფრთის ინტერესს. 

Biddulph-ის პრობლემა ისიც იყო, რომ როდესაც საავადმყოფოს 
რეორგანიზაცია მოხდა, ყოფილმა ხელმძღვანელობამ თავიანთ მემკვიდრეებს 
სპეციალური გადაწყვეტილებით არ დაავალდებულა მისი მოვლა, თუმცა 
სისტემატურმა ზეწოლამ ეროვნული მემკვიდრეობის მემორიალური ფონდი 
(National Heritage Memorial Fund) დაარწმუნა იმაში, რომ ფინანსური დახმარება 
გაეცა ეროვნული ფონდისთვის, რათა ამ უკანასკნელს შეეძინა და მეურვეობა 
გაეწია მისთვის. 

Moot-ის ულამაზესი ბაღი დონტონში, (The Moot, Downton) ადგილობრივი 
მოსახლეობის მიერ დაარსებული შენარჩუნების სამეურვეო ფონდის 
დახმარებით გადაარჩინეს. ეს დიდი ხნის წინ მიტოვებული, XVIII საუკუნის 
ბაღია, რომელიც შუა საუკუნეების გორაკზე აშენებული გალავანშემორტყმული 

Biddulph Grange, სტეფორდშირი. დედოფალ ვიქტორიას ეპოქის განსაკუთრებული 
ბაღ-პარკის ერთ-ერთი აღმოსავლური დეტალი, რომელსაც დღეს ეროვნული ფონდი 
(National Trust) ფლობს 
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ციხე-კოშკის ტერიტორიაზეა გადაჭიმული. ის მთავარი გზის გასწვრივ იყო 
განლაგებული თავისი ლამაზი XVIII საუკუნის სახლისგან განცალკევებით. გარდა 
იმისა, რომ სახლი და ბაღი ერთმანეთისგან მოშორებით მდებარეობდა, მათ 
სხავდასხვა მფლობელიც ჰყავდა. ფონდმა ახლა უკვე შეძლო მისი შეძენა და 
ხანგრძლივი სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის პირველი ნაბიჯებიც გადადგა. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

HACKFAll, ჩრდილოეთ იორკშირი 
HACKFALL-ის გადამრჩენლად უეცრად Woodland-ის ტრასტი მოგვევლინა. Hackfall-ი 
XVIII საუკუნის შუა ხანებში Studley Royal-ის Fountains Abbey-ს მახლობლად 
მდებარე მშვენიერი ბაროკოს წყლის ბაღის მფლობელმა ვილიამ აისლებიმ 
შექმნა. თუ Studley Royal-ის ბაღები სიმეტრიული და გეომეტრიულია, Hackfall-ი 
უფრო არასტანდარტულია, უფრო ხატოვანი და რომანტიკული. 

წლების განმავლობაში ბაღი და მისი განსაკუთრებული ნაგებობები – 
პავილიონები და ტაძრები, სიძველისგან იშლებოდა და ცხადი იყო, რომ 
მალე აქ რამდენიმე ქვის გროვაღა დარჩებოდა. რაც კარგი ხეები დარჩა, 
ყველა 1930-იანებში მოჭრეს და გაყიდეს, ახალმა ნერგებმა კი მალე შეავსეს 
თავდაპირველი ხედები. 

Hackfall-ის მიმართ საზოგადოების ყურადღება ჩვენი საინფორმაციო 
კამპანიით მივიქციეთ. ისევე, როგორც ბევრი სხვა ისტორიული ადგილის 
მფლობელი, Hackfall-ის მეპატრონეც ჯიუტად ამბობდა უარს მის გაყიდვაზე. 
არაერთხელ, სიფრთხილით მივუდექით და შევეცადეთ ამ საკითხზე 
დაგვეფიქრებინა, მაგრამ უშედეგოდ. იშვიათად თუ რამე შეცვლის ეროვნულ 
პრესაში დაბეჭდილ მტკიცე, მაგრამ მოზომილ სტატიას, რამელშიც ხაზგასმულია 
საფრთხეში მყოფი ადგილის ისტორიული მნიშვნელობა. მაშინაც კი, როდესაც 
მფლობელის პირველი რეაქცია წინააღმდეგობრივი და მტრულია ხოლმე, 
გარკვეული დროის შემდეგ მაინც მოსალოდნელია მისგან გარკვეული ქმედება. 
ამ შემთხვევაშიც, Sunday Telegraph-ში გამოქვეყნებული სტატიის შემდეგ, 
მფლობელმა Hackfall-ის გაყიდვა გადაწყვიტა. 

ახლახან ადგილობრივი ტრასტი დაარსდა, რომელიც შეეჭიდება 
ლანდშაფტის რესტავრაციის რთულ საქმეს, ხოლო Landmark Trust-ი კი მთავარი 
შენობის განახლებას შეუდგება. ეს დიდებული შენობა წვეულებების დარბაზი 
იყო, რომელიც სამი დიდი თაღით არის აგებული და ბაროკოული რომის 
შადრევანივით გადმოჰყურებს ხეობას. 

ქალაქებში მდებარე ბაღების შემთხვევაში ხშირად ვაწყდებით პრობლემებს 
მიწასთან დაკავშირებით, რომელზეც ძალიან დიდი ზეწოლაა. აქ ბაღების 
შესაძენად საკმარისი თანხების მოძიება თითქმის შეუძლებელია, რომ არაფერი 
ვთქვათ მისი რესტავრაციის თანხების მოძიებაზე. სიტუაციის სიმწვავეს ისიც 
განაპირობებს, რომ ბრიტანეთში ძალიან იშვიათია კარგად შენარჩუნებული 
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ისტორიული ბაღები. მიუხედავად იმისა, რომ ვიქტორიანული სახლებისა და 
მე-20 საუკუნის დასაწყისის საგვარეულო ვილების უმეტესობას ჰქონდა ან აქვს 
ბაღები შადრევნებითა და საბაღე ნაგებობებით, ძალან ცოტა მათგანი თუ არის 
შესწავლილი, ზოგი კი ჯერაც სრულიად უცნობია. 

ერთ-ერთი მათგანია ბუნებრივი ქვითა და მღვიმეებით მორთული გასაოცარი 
ბაღი, რომელიც სამხრეთაფრიკელი ბრილიანტის მომპოვებელი მილიონერის, 
მეროუ გრეინჯისთვის აიგო გილდფორდის გარეუბანში, სურეიში. ეს ბაღი 
სამონასტრო სკოლის ტერიტორიაზე დიდი ხნის განმავლობაში მოუვლელი 
იყო და სარეველებით სავსე. მონასტერს სურდა ტერიტორიის ნაწილის გაყიდვა 
განაშენიანებისათვის; ადგილობრივი საბჭო ამ საკითხის მიმართ დადებითად 
განეწყო, ის ამავე დროს იყო პირველი, რომელმაც ამ ადგილის მნიშვნელობა 
დაინახა. საბოლოდ კომპორმისულ შეთანხმებამდე მივიდნენ, რომლის 
მიხედვითაც, ტერიტორიის ნაწილზე საცხოვრებელი კორპუსების გასაშენებლად 
უფლებას გასცემდნენ იმ პირობით, თუ მღვიმეების ნარჩენებს აღადგენდნენ და 
ისინი ახალი განაშენიანების ერთ-ერთ ელემენტად დარჩებოდა. ისტორიული 
ქალაქების გარეუბნებში მდებარე ასეთ ტერიტორიებზე ხშირია ისტორიულ 
ადგილთან შეთავსებული მშენებლობები. კომპანია, რომელიც ახალ შენობებს 
ააშენებს ტერიტორიაზე, იმ პირობით იღებს მშენებლობის ნებართვას, თუ 
ძველსაც ჩაუტარებს რესტავრაციას და შეუთავსებს ახალს. 

ადგილთან შეთვისებული ამგვარი მშენებლობა ხშირად გარდაუვალი 

Hackfall, ჩრდილოეთ იორკშირი. ადგილობრივი ფონდის ძალისხმევით მიმდინარეობს 
თანხების მოძიება ბაღ-პარკისა და აქვე მდებარე მრავალი წლის განმავლობაში 
მიტოვებული შენობების რესტავრაციისათვის 
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შეიძლება იყოს, მაგრამ თავდაპირველად მნიშვნელოვანია ბაღის ხარისხისა 
და პოტენციალის კარგად შესწავლა. როდესაც ქალაქებში ვხვდებით 
ფართომასშტაბიან კერძო ბაღებს, შეიძლება ეს, ერთი მხრივ, ანაქრონიზმად 
მოგვეჩვენოს, მაგრამ მეორე მხრივ, ისინი ქალაქის “ფილტვებია” და მათი 
ვეებერთელა ხეები და მოლები გამვლელებისთვის სასიამოვნო შესახედავია. 

ვინაიდან ისტორიული ქალაქების ბაღები იშვიათობაა, კარგი იქნება თუ 
ყურადღებას შევაჩერებთ ერთ-ერთ ასეთ პრეცედენტზე, რომელიც აშშ-ში, 
მერილენდის დედაქალაქ ანაპოლისშია, სახელად Paca House-ის ბაღი. 1770-
იან წლებში აშენებული სახლი პანსიონატად გადაკეთდა, XVIII საუკუნის ბაღი 
კი ავტობუსების სადგურად იქცა. ადგილობრივებმა გადაწყვიტეს აღედგინათ 
ბაღები, მათ შეძლეს ტერიტორიის შეძენა მას შემდეგ, რაც ავტობუსების 
სადგური სხვაგან გადავიდა. არქელოგიურ ცნობებზე და მასალებზე 
დაყრდნობით მათ შესანიშნავი და ლამაზი ბაღი გააშენეს. დღეს ეს ადგილი 
ძალიან მოთხოვნადია ქორწილების, კონფერენციების, კორპორატიული 
სადილებისა და სხვა ღონისძიებების მოსაწყობად, ასე რომ მარტივად 
ანაზღაურებს ყველა დანახარჯს. ბაღები ძალიან სწრაფად განვითარებადი, 
ცოცხალი და მრავალმხრივ გამოყენებადი ადგილი შეიძლება გახდეს. 

Hackfall-ის ბაღ-პარკის ერთ-ერთი ნაგებობა, რომელსაც რესტავრაცია ესაჭიროება 
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საბაღე ნაგებობები, 
პავილიონები და ტაძრები 

საბაღე ნაგებობები, მიუხედავად მათი მშვენიერებისა, შესაძლოა მწვავე პრობლემებს 
წარმოადგენდნენ. ძნელი წარმოსადგენია, მფლობელმა, რომელიც ისედაც 
ძლივს ინარჩუნებს თავის სახლს, დამატებითი სახსრები მოიპოვოს მსგავსი 
მხოლოდ დეკორაციის ფუნქციით დატვირთული შენობებისთვის. 

საბედნიეროდ, ისტორიული შენობების საბჭოებმა, დღიდან მათი დაარსებისა, 
1953 წელს, აღიარეს საბაღე ნაგებობების მნიშვნელობა და განსაკუთრებული 
პრობლემები და ჩვეულებრივზე მეტი ოდენობის გრანტები გაითვალისწინეს 
მათ შესანარჩუნებლად და აღსადგენად. მიუხედავად ამისა, ბაღ-პარკის 
დეკორატიული პავილიონების დიდი ნაწილი კვლავაც იზოლირებული, 
მიტოვებული და დაშლის პირასაა. 1987 წელს SAVE-მა გამოსცა საფრთხეში 
მყოფი პავილიონების კატალოგი, რომელშიც ორმოცამდე ილუსტრირებული 
მაგალითი იყო მოცემული. 

თუმცა მდგომარეობა არც ისე უიმედოა, როგორც გამოიყურება. Landmark 
Trust-მა არაერთი პავილიონი და ტაძარი გადაარჩინა ნგრევას, დაწყებული Swiss 
Cottage-ით ენდსლეიში, დევონში, დამთავრებული Pineapple-ით დანმორში, 
სტირლინგთან ახლოს, შოტლანდია. 

Landmark Trust-ი აღადგენს მათ შენობებსაც, რომლებსაც საზაფხულო 
არდადეგებზე ერთი ან ორი კვირით აქირავებს ხოლმე, ხოლო ზამთარში 
– შაბათკვირაობით, ამ შენობების შვებულებების პერიოდში გაქირავება 
ყველზე მისაღებია. ისინი მუდმივ საცხოვრებლებად რომ გადაკეთდეს, 
მალევე მთელ ტერიტორიაზე გავრცელდება მისი მინაშენები, ავტოფარეხები, 
მოლები და ყვავილების ბაღები, რომლებიც სრულიად დაარღვევენ ადგილის 
დამახასიათებელ სისადავესა და სიძველეს. 

Landmark Trust-ი ყოველთვის ეძებს ახალ-ახალ კანდიდატებს შენობების 
რესტრავრაციისათვის და ხშირად ათზე მეტ შენობაზე ერთდროულად მუშაობს.

4
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Gate Burton-ის შატო, ლინკოლნშირი. რესტავრაციამდე (ზემოთ) და რესტავრაციის 
შემდგომ (ქვემოთ) Landmark Trust-ის მიერ 
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ზოგიერთი ასეთი პავილიონი არ გამოდგება საცხოვრებლად, ვინაიდან 
ძალიან პატარაა. მათ განსხვავებული მოპყრობა და შველა ესაჭიროებათ. ათი 
წლის წინ SAVE-მა ახალი საზოგადოების დაარსება გადაწყვიტა – “უმეგობროდ 
დარჩენილი ბაღების შენობების მეგობრები”. განსაკუთრებული არაფერი 
მომხდარა, ვიდრე 1988 წელს, დამოუკიდებლად ამ წამოწყებისა, მოხალისეთა 
ჯგუფმა არ დააარსა საზოგადოება “პავილიონის მეგობრები”. მათი მთავარი 
საქმიანობა იყო საინტერესო და შესანიშნავი, თუმცა ამავდროულად მარტივად 
შექმნილი საინფორმაციო ბროშურის გამოქვეყნება. ადამიანები იმდენად დიდ 
სიამოვნებას იღებენ და გატაცებული არიან შაბათკვირაობით ძველი ბაღების 
პავილიონების აღმოჩენით, რომ ეს საზოგადოება სულ მალე ძლიერი და 
პოპულარული გახდა. 

ასეთივე თამამი იყო წამოწყება Ice House Hunt – ყინულის სანახების 
ძიება, მათი მიზანი იყო შემორჩენილი ყინულის სანახების იდენტიფიცირება 
და დაფიქსირება. თითქმის ყველა დიდ საგვარეულო ვილას ჰქონდა ყინულის 
სანახი და გასაოცარია, რომ ბევრი მათგანი დღემდე შემორჩა. 

დანარჩენი პავილიონები კი ჯგუფებად გვხვდება, რომლებიც ველური ბაღ-
პარკების ნაწილია და სახლებისგან მოშორებით არის აშენებული. მაგალითად, 
ტყეში მდგარი ქვის სკამები, რომლებიც ჩრდილოეთ იორკშირში მდებარე 
სააბატოში – Jervaulx Abbey არის, ან ტაძრები, რომლებიც სომერსეტში Hals-
well House-ში მდებარეობს. თუ საფუძვლიანად მოიძიებთ, შესაძლებელია არა 
მხოლოდ შენობების ფუნდამენტებისა და დაკარგული ნაგებობების მოძებნა, 
არამედ მოსალოდნელია წააწყდეთ ხელოვნურ მღვიმეებს, დასასვენებელ 
საკმებს, პატარა ჩანჩქერებსა და დეკორატიულ ქვის ნაკეთობებსაც. 

იორკშირში მდებარე Wentworth Woodhouse-ში შესანიშნავი პავილიონები 
გადაეცა ფონდს Fitzwilliam Amenity Trust, რომელმაც რესტავრაცია 
ჩაუტარა ჯონ ქარის მიერ აშენებულ შთამბეჭდავ მავზოლეუმს და მისი კარი 
დამთვალიერებლებისთვის გააღო. 

პატარა და იზოლირებული საბაღე ნაგებობებისა და ტაძრების ნარჩენები 
შესაძლებელია მხატვრებზე გაქირავდეს. მაგალითად, შარფამში, დევონში 
მდებარე Fishing Temple წლების განმავლობაში ასეა გაქირავებული. 
საქველმოქმედო ფონდებს, რეგიონულ ხელოვნების ასოციაციებსა ან კერძო 
მეცენატებს შეუძლიათ დააფინანსონ მსგავსი ტიპის პილოტური პრაქტიკა. 

საბაღე შენობებს ხშირად ამბიციური არქიტექტურული სტილი აქვთ და 
ისინი ნატიფად არის მოპირკეთებული. ამიტომ რესტავრაციის დროს დიდი 
ყურადღება გვმართებს სწორი მასალების შესარჩევად. იქ, სადაც ტაძრის, 
პავილიონის ან ხელოვნური მღვიმის სახურავი ჩამოინგრა და ჭერიც თან 
ჩაიტანა, საჭიროა ჩატარდეს ნამტვრევების ფრთხილი არქეოლოგიური კვლევა. 
ამგვარად გამოვლინდება ბათქაშის, კერამიკისა და ლარსით მოპირკეთების, 
ასევე ფანჯრების ფრაგმენტები და შევიტყობთ ცნობებს ფერთა გამის შესახებ.
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საბაღე ნაგებობები, პავილიონები და ტაძრები 

ერთი მაგალითის ისტორია

HAMPTON COURT HOUSE, სურეიში
ლორდ ჰალიფაქსის ბაღში არსებული Hampton Court-ის სახლის მღვიმის 
გადარჩენის კამპანია არქეოლოგიური კვლევის თანხლებით ერთ-ერთი 
ყველაზე საინტერესო შემთხვევაა. ეს მღვიმე Wolsey-ის სასახლის პირდაპირ 
მდებარეობდა. ამ ბაღებისა და მღვიმის მიმართ ყურადღება პირველად SAVE-
მა გააღვივა, კერძოდ, ეილინ ჰარისის სტატიამ, რომელიც ჟურნალ Coun-
try Life-ში გამოქვეყნდა. The London Borough of Richmond-მა, რომელსაც 
სახლში მოხუცთა სახლი ჰქონდა გახსნილი, თანხები მოიძია სამაგალითო 
სარესტავრაციო სამუშაოსთვის. რთული დეკორი კი ოსტატურად აღადგინა 
მოქანდაკემ სიმონ ვერითიმ. 

ასევე საყურადღებოა საბაღე ნაგებობების ლანდშაფტური გარემო და 
კონტექსტი. მათი უმეტესობა ხედების კომპოზიციურ ცენტრებშია განლაგებული, 
ხედების, რომლებიც დიდი ხანია ახალი ხეებით გადაიფარა. ზოგიც ხეების 
კორომის ცენტრში იდგა. XVIII საუკუნის ბოლოს აშენებული ტაძრები ძირითადად 
ნატურალისტური პეიზაჟის ფონზე დგას, რომელიც კლოდ მონეს მხატვრობით 
იყო შთაგონებული. შედარებით უფრო ადრინდელი საბაღე ნაგებობები 
უფრო ფორმალურ გარემოში იდგა. შესაძლოა შემორჩენილი იყოს ხეივნების 
ფრაგმენტები, გავერანებული ურთხელისა და წიფლის გალავნის ნარჩენები. 

სწორედ იმის გამო, რომ საბაღე ნაგებობები ასეთი მიმზიდველია, 
ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდანაც არაერთხელ მომხდარა მათი 
რესტავრაცია. ამის კარგი მაგალითია ქალაქ ვეარში მდებარე მღვიმე, რომელიც 
რაიონული საბჭოს მიერ იქნა რესტავრირებული. 

მეთვრამეტე საუკუნის ისტორიული ქალაქების რუკებზე სახლების უკან 
ფორმალური და რთული ბაღებია ნაჩვენები, რომელთა კვალი დღეს თითქმის 
შეუმჩნეველია. ერთი დეტალი, რომელიც არაერთ ისტორიულ ქალაქშია 
შემორჩენილი, არის გეორგიანული სტილის საზაფხულო სახლი. ხშირად 
ის ოთხკუთხედია, პირამიდისებრი სახურავით და შემაღლებულ ადგილზეა 
აღმართული ბაღის თავზე, რათა მის წინ ლამაზი ხედი გადაიშალოს. Kendal-ში, 
კამბრიაში მათი არაერთი შთამბეჭდავი მაგალითია შემორჩენილი. 

უფრო მეტი შესწავლა ესაჭიროება ვიქტორიანული და ედუარდისეული 
ეპოქის საქალაქო ბაღებში მდებარე საბაღე ნაგებობებს. უმეტესობა მათგანი 
რთული დეტალებისგან შემდგარი გეგმით არის გაშენებული და მრავალ ისეთ 
საინტერესო ელემენტს შეიცავს, რომლებიც უკვე დიდი ხანია მივიწყებულია; 
ამ ბაღებს განადგურების საფრთხე ემუქრება, რადგან ქალაქგარეთ მდებარე 
სახლების ბაღები უკვე დანაწილებულია ახალი მშენებლობებისთვის. 
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თავლები და სხვა 
სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების ნაგებობები 
(საკარმიდამო ნაგებობები) 

ძველი თავლები, ბოსლები, ბეღლები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
ნაგებობები ბრიტანეთის არქიტექტურული მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი, 
მაგრამ დაუფასებელი ნაწილია. ამგვარი შენობების გადაკეთება ჩვეულებრივი 
შემთხვევაა. მას შემდეგ, რაც ეკლესიისათვის გადასაცემი პროდუქტებისთვის 
განკუთვნილ შუა საუკუნეების დიდ ბეღლებს აშენებდნენ, სასოფლო-სამეურნეო 
საქმეში უამრავი ცვლილება დაინერგა, რამაც განაპირობა ასეთი შენობების 
ადაპტაცია ახალი ფუნქციის მოსარგებად, დაშლა ან საერთოდ მიტოვება. 

თუმცაღა, მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დაემუქრა ყველაზე დიდი 
საფრთხე ისტორიულ თავლებსა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ნაგებობებს. 

1987 წლისთვის, ყველაზე მეტი განაცხადი სწორედ თავლის ტიპის შენობების 
დემონტაჟზე შემოვიდა, ვიდრე სხვა ტიპის შენობებზე. მეორე მხრივ, იმდენად 
მასობრივად დაიწყო მიტოვებული თავლის ტიპის შენობების გადაკეთება 
საცხოვრებელ სახლებად, რომ საჭირო გახდა გადაწყვეტილების მიღება 
აღნიშნული პროცესის შეჩერების თაობაზე. ამ პრობლემის ხაზგასმისა და 
შესაძლო გადაწყვეტილების მოძიების მიზნით, SAVE-მა გამოაქვეყნა ანგარიში 
“სასოფლო-სამეურნეო შენობების მომავალი”. მასში წარმოდგენილი იყო 
ფერმის სახლების გამოყენების სხვადასხვა შესაძლებლობები, ისე რომ არ 
დაკარგულიყო მათი პირვანდელი ხასიათი. 

ქვეყნის სხვადასხვა მხარის მიხედვით სასოფლო-სამეურნეო ნაგებობები 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან ტიპის, განლაგებისა და ხასიათის 

5



88

თავლები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობები 

მიხედვით. ესექსში გზაზე განცალკევებით მდგომი ხის თავლა აუცილებლად 
დაზიანდება, თუ მას გარშემო ასფალტის გზის საფარი, ავტოფარეხები, 
ყვავილების ბაღები, ცოცხალი ან ნაკეთი ღობეები შემოეკვრება. ქვეყნის სხვა 
ნაწილში კი სასოფლო-სამეურნეო ნაგებობები შეიძლება იდგეს ერთ ჯგუფად 
თავისი შიდა ეზოებით, რომელთა დანიშნულების შეცვლა შესაძლებელი იქნება 
ისე, რომ მათი იერსახე უცვლელი დარჩეს. 

ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია რამდენიმე 
მნიშვნელოვანი პრინციპი: გამწვანება უნდა იყოს ადგილის შესაბამისი, 
ასფალტის გზის საფარს ხრეშის გამოყენება სჯობს და შენობის მნიშვნელოვანი 
მახასიათებლები უნდა იქნას შენარჩუნებული. 

ასეთი ნაგებობა ყველა სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე როდი მდებარეობს. 
ზოგიერთ ძველ სოფლებში ახლაც დგას მნიშვნელოვანი ძველი სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების შენობა, რომელიც იმავე მასალის გამოყენებით 
არის აშენებული, რითაც ადგილობრივი სახლებია აგებული. ზოგან ფერმები 
უშუალოდ სოფლებში იყო ინტეგრირებული, ფერმერთა სახლების უკან ქუჩაზე 
საკმაოდ გრძელი თავლები შეიძლება იყოს. სწორედ მათი გადაკეთებაა 
შესაძლებელი რამდენიმე საცხოვრებელ სააგარაკო სახლად. 

თავლების მსუბუქი სამრეწველო დანიშნულების შენობებად გადაკეთების 
დიდი პრაქტიკა უკვე არსებობს და ამასაც თავისი ხიბლი აქვს. ეს ახლოს 
არის მის თავდაპირველ დანიშნულებასთან და ადგილობრივებს დასაქმების 
შესაძლებლობასაც აძლევს. ასეთი შენობები იდეალურია სახელოსნოს 
ტიპის საწარმოებისათვის და არა დიდი სამეწარმეო მიზნებისთვის. თუმცა, 
სახელოსნოც მოითხოვს მანქანების დასაყენებელ ადგილს, მომარაგებისა და 
შენობასთან მისადგომ სივრცეებს, რამაც ისევე შეიძლება შეცვალოს ადგილის 
იერსახე, როგორც მისმა საცხოვრებლად გადაკეთებამ. ასეთ დროს კარგი 
გამოსავალია, გამოვიყენოთ თავლების და ბოსლების რიგი, რომელიც ფერმის 
მიწის გარშემო არის განლაგებული, ასე მანქანები მოშორებულ ადგილას 
იქნება დაყენებული. 

შენობების ახლებური გამოყენება იწვევს მანქანების მოძრაობის 
გაძლიერებას, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა არ მიესალმება. ასევე 
ყველა წარმატებული საწარმო, როგორც წესი, ფართოვდება, შენობის გაზრდა 
კი ადგილს თავის ხასიათს დაუკარგავს. მეორე მხრივ, თუ საწარმო ვერ 
გამოიმუშავებს საკმარის მოგებას, მას გაუჭირდება ამ შენობის შენახვა. 

როდესაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების შენობით ან ეკლესიის 
შენობით სარგებლობაზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ, 
თუ რა გავლენას მოახდენს ის ინტერიერსა და შენობის ექსტერიერზე. ბევრი 
თავლის ყველაზე სახასიათო და საუკეთესო ელემენტია არაჩვეულებრივი 
სადურგლო ოსტატობით შესრულებული ხის სახურავები. სხვათა შორის, 
აქიდან გამომდინარე, შეიძლება უფრო წარმატებული იყოს მათი საცხოვრებელ 
სახლებად ან ოფისებად გადაკეთება. 
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ასეთ პროექტებში მნიშვნელოვანია, რამდენადაც შესაძლებელია, 
შენარჩუნებული იყოს გახსნილი ინტერიერი – ოთახის სიგრძის განცდა და 
ხედი მაღალ ჭერზე. შიდა ოთახების გაკეთება პირველ სართულზე სჯობს, თან 
ისე, რომ ერთ კუთხეში იყოს “მოქუჩებული”. თუ პირველ სართულზე იგეგმება 
ძირითადი საცხოვრებელი სივრცის მოწყობა, შესაძლებელია ჭერი ღიად 
დარჩეს, რათა ვრცელი სტუდიოს ტიპის სივრცე შეიქმნას. 

ვინაიდან დღეს უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მუშაობს კომპიუტერთან, 
შენობებში დღის შუქის საჭიროებამ იკლო. თავლის ოფისად გადაკეთება იმ 
მხრივ არის კარგი გამოსავალი, ასე თავიდან ავიცილებთ უსახური ფანჯრების 
დამონტაჟებას. 

ბევრმა თავლამ დაკარგა თავისი სახე მას შემდეგ, რაც ახალი დიდი ფანჯრები 
დაუმონტაჟეს. იქ, სადაც ერთი მთლიანი ფასადი იყო, ღიობები გაჩნდა; მქრქალი 
მოპირკეთების ნაცვლად – პრიალა ზედაპირი. ერთი გამოსავალია, შუშა რაც 
შეიძლება ღრმად, ერთი ფუტის სიღრმეზე ჩაისვას და დაძველებული, სქელი ხის 
შუალი გაკეთდეს ფანჯრებზე ზედაპირის დასანაწევრებლად. 

მაღლობზე შეფენილი ველები დამატებით პრობლემას ქმნის, იქ ხშირად 
განცალკევებით დგას მინდვრის სათივეები, ხშირად, თითო მდელოზე – თითო. 
იორკშირში ველებზე გაფანტულია ათობით ასეთი სათივე, რომლებიც არაფერში 
გამოიყენება. მთელი ხიბლი სწორედ ამ ნაგებობების სიმრავლეშია. მხოლოდ 
რამდენიმე მათგანის შენარჩუნება ნიშნავს, შევეგუოთ ამ გამორჩეული და 
დაუვიწყარი პეიზაჟის ხასიათის დაკარგვას. 

მეთევზის სახლი, თევზსაშენი ტბორი ჰამპშირში. ისტორიული სასოფლო-სამეურნეო 
ნაგებობა კერძო სახლად გადაკეთდა 
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თავლები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობები 

რამდენიმე წლის წინ ეს პრობლემა დაუძლევლად მიაჩნდათ, მაგრამ 
დღეისათვის ეროვნული პარკების ორგანიზაციამ, სოფლის კომისიამ და 
ინგლისის მემკვიდრეობამ ახალი საპილოტე პროექტი შეიმუშავეს. პროგრამა 
მსურველებს სთავაზობს სვეიდლეიდში მდებარე თავლებისთვის საკმაოდ 
დიდი ოდენობის (80 პროცენტამდე) გრანტების გაცემას ისეთი სათივეების 
შესაკეთებლად, რომლებიც გადაკეთების გარეშე არის დარჩენილი. 

ჩეტსვორთში, ეროვნულ პარკში იზოლირებულად მდგომი სასოფლო-
სამეურნეო შენობები მარტივ საბანაკე საცხოვრებლებად გადაკეთდა. ასეთ 
შემთხვევაში არ დგას ელექტროგაყვანილობის, სატელეფონო ხაზების, წყლის 
სისტემისა თუ კანალიზაციის გაყვანის აუცილებლობა. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

ეკლესიისათვის გადასაცემი 
პროდუქტებისთვის განკუთვნილი ბეღელი, 
პილტონი, სომერსეტი 
ხშირია, როდესაც დეველოპერები ადგილობრივი მოწინააღმდეგეების “მოღლას” 
ერთი და იმავე პროექტის რამდენჯერმე წარდგენით ცდილობენ. თუ ახალი 
პროექტი შემოვიდა, თუნდაც სულ მცირე ცვლილებებით, წარმომდგენს 
შეუძლია განაცხადოს, რომ წინა პროექტთან არსებული პრეტენზიები მასზე არ 
ვრცელდება. ასეთ დროს საჭიროა, რომ ყველამ განაახლოს და შესაბამისად 
შეცვალოს თავისი ძველი პრეტენზიები. ამ დროს შეუპოვრობა არის 
გადამწყვეტი. 

სომერსეტის სოფელ პილტონში სამშენებლო კომპანიამ ცამეტი აკრი ხეხილის 
ბაღი და ტყიანი ადგილი შეისყიდა, ამავე ტერიტორიაზე იყო ნუსხაში შესული 
I კატეგორიის ეკლესიისათვის გადასაცემი პროდუქტებისთვის განკუთვნილი 
განსაკუთრებული ბეღელი. მიუხედავად იმისა, რომ მას ხანძრის გამო სახურავი 
აღარ ჰქონდა, როგორც შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე ან სააბატო, იგი მაინც 
გადარჩა. ბეღლის გარშემო ახალი სახლების მშენებლობის პროექტები 
წარადგინეს, მაგრამ თვითონ ბეღელი არსად ფიგურირებდა და მისი მომავალი 
საეჭვო გახდა. SAVE-მა პროექტი გააპროტესტა და რამდენიმე მაგალითიც 
დაასახელა, როდესაც ეკლესიისათვის გადასაცემი პროდუქტებისთვის 
განკუთვნილი ბეღელი – “სასოფლო-სამეურნეო არქიტექტურის უმთავრესი 
ფიგურა”, მფლობელობაში გადაეცა ეროვნულ ან სხვა ძეგლთადაცვით ტრასტს. 
შედეგად ეს პროექტი მოიხსნა და არ ყოფილა განხილული. 



91

SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 

ერთი მაგალითის ისტორია 

CAPEL MANOR-ის საჯინიბოები, 
ენფილდი, ჩრდილოეთ ლონდონი 
იმდენად ბევრი ძველი შენობა არის გამოუყენებელი, რომ ყველა, რომელსაც 
თავდაპირველი ფუნქცია დაუბრუნეს, განსაკუთრებით საინტერესო გახდა 
საზოგადოებისთვის. SAVE-ის ერთ-ერთი საინტერესო მაგალითი იყო საჯინიბო 
Capel Manor-ში (ენფილდი, ლონდონი). ისინი იჯარით ჰქონდა აღებული 
ორგანიზაციას HAPPA (ცხენებისა და პონების დაცვის ასოციაცია), რითაც ის 
ძალიან ამაყობდა და სურვილი ჰქონდა, შეენარჩუნებინა იგი. თუმცა მისმა 
მფლობელმა, ენფილდის დაბის საბჭომ, გადაწყვიტა საჯინიბოების უკან 
დაბრუნება და კოლეჯის კაფეტერიად გადაკეთება, რომელიც მთავარ შენობაში 
იყო განთავსებული. სანახავად როდესაც მივედით ადგილზე, აღმოვაჩინეთ, 
რომ უვნებლად იყო შენარჩუნებული საჯინიბოს მოწყობილობები, ასევე წითელი 
ხის – მაჰაგონის ტიხრები, სპილენძის კარნიზები და ტალღოვანი მოაჯირები. 
შედეგად, სახელმწიფო მდივანი დავაჯერეთ იმაში, რომ ეს პროექტი დიდი 
ყურადღებით უნდა განეხილა და დაველოდეთ საბოლოო განაჩენს. 

ენფილდის გაზეთი, 1990 წლის 19 ივლისი. წერილი Capel Manor-ის საჯინიბოების 
შესახებ, რომელიც SAVE-ის მოთხოვნის საფუძველზე შევიდა ნუსხაში 
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ეკლესიები 

SAVE-ის მუშაობა დიდწილად მიმართულია ისევ ეკლესიებისა და საყდრებისკენ, 
განსაკუთრებით კი იმ სერიოზული საკითხისკენ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს 
მათი მიტოვებისა და დახურვის შემდეგ. 

ცვლილება და ნგრევა 
1977 წელს ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმში SAVE-ის კომიტეტის ორი 
წევრის ორგანიზატორობით გაიხსნა გამოფენა “ცვლილება და ნგრევა: ჩვენი 
ეკლესიების მომავალი”. ამ გამოფენის მთავარი მიზანი იყო, ყველა ხერხით 
დაერწმუნებინა მთავრობა, რომ ისტორიული შენობებისათვის გამიზნული 
გრანტები ისტორიულ ეკლესიებსაც მოხმარებოდა. მანამდე, ეკლესიათა 
გამორიცხვის პრინციპის გამო (აღნიშნული პრინციპის მიხედვით, მოქმედ 
ეკლესიებზე არ ვრცელდება ნუსხაში შესულ შენობათა კონტროლი), გრანტები 
გაიცემოდა მხოლოდ საერო ტიპის ნაგებობებისთვის, პრინციპით: “არ არის 
კონტროლი, არ არის ფული”. 

ცხადი იყო, რომ თუ ჩიხიდან თავის დაღწევას დროულად ვერ შეძლებდნენ, 
კიდევ უფრო მეტი შესანიშნავი ეკლესია დაიხურებოდა და დაინგრეოდა. 
გამოფენის გახსნიდან ზუსტად ერთი თვის შემდეგ სახელმწიფო მდივანმა 
განაცხადა, რომ მოქმედი ეკლესიების დასახმარებლად სახელმწიფო 
დაუყოვნებლივ გამოყოფდა თანხას წელიწადში ერთი მილიონი ფუნტის 
ოდენობით. 

SAVE-მა მოგვიანებით მოამზადა ვრცელი მოძრავი გამოფენა. ის სამი 
წლის განმავლობაში იფინებოდა მთელი ქვეყნის მთავარ მუზეუმებსა და 
გალერეებში. ამან უბიძგა ეკლესიის რწმუნებულებს, საკათედრო ტაძრებში 
მოეწყოთ საკუთარი გამოფენა იმ კრიტიკის საწინააღმდეგოდ, რომელსაც 
SAVE-ის გამოფენა ემსახურებოდა. ვიქტორიას და ალბერტის გამოფენამ 
მწვავედ დააყენა იმ ეკლესიების საკითხი, რომლებიც ეკლესიის რწმუნებულების 

6
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მინდა სამება, რაგბი; 
მოპირდაპირე 
მხარეს: ზემოთ, 
მარცხნივ: უნიტარული 
კაპელა, ნორთგეიტი, 
ჰალიფაკსი; 
ზემოთ, მარჯვნივ: 
წმინდა სამება, 
ბერკენჰედი; 
ცენტრში, მარცხნივ: 
ყველა წმინდა, 
ბრაიტსაიდი, 
შეფილდი; 
ცენტრში, მარჯვნივ: 
სასაფლაოს კაპელა, 
ამსბერი; 
ქვემოთ: წმინდა 
სტეფანის ეკლესია, 
ნიუკასლი ტაინზე 

დანგრეული ეკლესიები 
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გადაწყვეტილებით, სასწრაფოდ უნდა დანგრეულიყო, როგორც უფუნქციო 
და მხოლოდ უმნიშვნელო არქიტექტურული ღირებულების ეკლესიები ისე, 
რომ არც უცდიათ მათთვის ახალი დანიშნულების მოძიება. ამაზე ეკლესიის 
რწმუნებულებს, ერთი შეხედვით, კარგი პასუხი ჰქონდათ: რეგისტრირებული 
ეკლესიების დანგრევის პროცენტი გაცილებით დაბალი იყო, ვიდრე საერო 
ნაგებობებისა. 

აღნიშნულმა მიდგომამ განაპირობა იმის დამალვა, რომ ბევრი “აღსარიცხი” 
ეკლესია სინამდვილეში არასოდეს შესულა ნუსხაში, ვინაიდან ეკლესია არ 
ექვემდებარებოდა (გამონაკლისის წესით) აღრიცხული შენობების კონტროლს, 
და გარდა ყველაზე თვალსაჩინო ეკლესიებისა, სხვების სისტემატური აღნუსხვის 
მცდელობაც არ ყოფილა. 

კვლევამ აჩვენა, რომ გაუქმებული ეკლესიები თავმოყრილი იყო ქალაქის 
ცენტრებსა და შორეულ პროვინციებში. ბევრი ეს ეკლესია მოხვდა SAVE-ის 
ანგარიშში – “რისკის ქვეშ მყოფი ეკლესიები”. 

გამოფენას მიზნად ისიც ჰქონდა, რომ ეჩვენებინა ეკლესიის ნაგებობათა 
გამოყენების შესაძლო ალტერნატივები: თეატრები, საკონცერტო დარბაზები, 
მუზეუმები, ხელოვნებისა და სათემო ცენტრები, ბიბლიოთეკები. ეს თემა 
განივრცო ათი წლის შემდეგ წიგნში “ეკლესიები: გადაკეთების საკითხი”, 
რასაც ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. წიგნს ხშირად იყენებენ ეკლესიის 
ხელისუფალნი, დაგეგმარების სამსახურის მოხელეები, მრევლის წევრები და 
არქიტექტორები. 

სასიამოვნოა იმის აღნიშვნა, რომ 1977 წლის შემდეგ არა მარტო ბევრი 
ეკლესია იქნა აღნუსხული, არამედ სერიოზულ მცდელობასაც ჰქონდა ადგილი, 
უფრო მეტი გამოუყენებელი ეკლესიისთვის გამოეძებნათ ახალი ფუნქცია. 
თუმცა პროცედურები მაინც გაუმართლებლად ჩახლართული და დამაბნეველია. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

წმინდა მარკოზის ეკლესია, 
ნორთ-ოდლი-სტრიტი, ლონდონი 
ეს ვიქტორიანული სტილის მდიდრული ეკლესია, რომელიც მეიფერის შუაგულში 
მდებარეობს, 1974 წლიდან ცარიელია და უფუნქციო. მაშინ, როცა მეიფერი 
საცხოვრებელი უბანი იყო, წმინდა მარკოზის ეკლესიაც დიდი პოპულარულობით 
სარგებლობდა და ბევრი სტუმარი ჰყავდა. გარკვეულ ხანს მასში ამერიკული 
ეკლესია ღვთისმსახურებდა. მან გირაოს ვადის ამოწურვის შემდეგ ლონდონის 
ეპარქიას სოლიდური თანხა შესთავაზა შენობის შესაძენად. თუმცა ამაზე უარი 
მიიღო და ეკლესია გაუქმებულად გამოცხადდა. 

წმინდა მარკოზის ეკლესია განსაკუთრებული არქიტექტურული 
მნიშვნელობისაა. ის აშენებულია რეგენტობის ხანაში, 1825 წელს. 
შთამბეჭდავი და მდიდრულად გაწყობილი ვიქტორიანული სტილის ინტერიერი 
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გაფორმებულია ბლომფილდის მიერ 1870-იან წლებში. მოგვიანებით წმინდა 
მარკოზის ეკლესია ვიტრაჟით, მემორიალებით და სხვა აქსესუარებით 
გამდიდრდა. ის ნუსხაში პირველი კატეგორიით არის შესული. 

მას შემდეგ, რაც ამერიკელებმა ამ შენობაში ღვთისმსახურება შეწყვიტეს, 
როგორც უკვე ითქვა, წმ. მარკოზის ეკლესია დაიხურა. ის უნდა გადასულიყო 
გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდში, თუმცა ეპარქია შეეცადა, ეკლესიით, როგორც 
ღირსშესანიშნაობით, მაქსიმალური ფინანსური მოგება მიეღო და მისი სრულიად 
შეუსაბამო მიზნებისთვის გამოყენება განიზრახა. ამასობაში ეკლესიის ნაგებობა 
საგრძნობლად დაზიანდა და მისი შეკეთება დიდ თანხას საჭიროებდა. 

ერთი ყველაზე უვარგისი წინადადება ეკლესიის შენობის გამოყენებისა 
ის იყო, რომ ეკლესიის შენობა ჰამბურგერების რესტორნების ქსელის – Gar-
funkel, ერთ-ერთ ფილიალად ექციათ, რაც სრულიად შეუთავსებელი იყო 
ისტორიული ეკლესიის ღირსებასთან. საკურთხეველში იგეგმებოდა ბარის 
განთავსება, ამბიონზე და ემბაზში – მცენარეების, ხოლო ნავი დაეთმობოდა 
კუპეებს, რომლებშიც დაიდგმებოდა მერხები. SAVE-ის ანგარიშმა “სიწმინდიდან 
ჰამბურგერებამდე” ეს გეგმა საჯარო განხილვის საგნად აქცია, რის შედეგადაც 
მასზე უარი ითქვა. 

რამდენიმე წლის შემდეგაც ამ დიდებული ეკლესიის ბედი გაურკვეველია. 
მისი გადაკეთება საბანკო ოპერაციების დარბაზად და ოფისებად, როგორც 
ჩანს, უფრო მისაღებია, რადგან ეს ნაკლებად დააზიანებს ინტერიერს და 
გამოიმუშავებს იმდენ თანხას, რომ შენობა მთლიანად შეკეთდეს. მაგრამ ჯერაც 
ვერ შეთანხმებულან, ეს მეტისმეტი კომპრომისი ხომ არ იქნება. ამასობაში კი 
ეკლესიის მდგომარეობა უარესდება. 

ასეთი ჩიხში შესული სიტუაცია SAVE-ისათვის კარგად არის ნაცნობი. 
თვალსაჩინო ადგილას მდებარე ისტორიული შენობის პატრონები ესწრაფვიან, 
მაქსიმალურად სოლიდური თანხა მიიღონ თავიანთი საკუთრებიდან და ხშირად 
გადაწყვეტილების მიღებას აგვიანებენ. ამასობაში კი შენობა ინგრევა. 

ეკლესიების გაუქმება 
გაუქმებული ანგლიკანური ეკლესიების დახურვისა და სხვისთვის გადაცემის 
პროცედურები რთული და ხანგრძლივია. 

გაუქმების პროცედურა სხვადასხვა ეპარქიის მიხედვით ერთმანეთისგან 
განსხვავდება. ზოგმა, სოლსბერის მსგავსად, ბევრი ეკლესია გააუქმა. ტრუროს 
ეპარქიამ კი, პირიქით, ძალიან ცოტა დახურა. 

ზოგი ეკლესია დაიხურა ადგილობრივი მოსახლეობის სურვილის 
საწინააღმდეგოდ და ეპარქიის პასტორთა გეგმების შესაბამისად. ერთი 
პრობლემა ისაა, რომ, როგორც კი გაუქმების საკითხის განხილვა დაიწყება, 
შეიძლება მრევლი შეთხელდეს, ღვთისმსახურება უფრო იშვიათი გახდეს და 
ასე გაგრძელდეს საბოლოო დაშლამდე. თუ მტკიცეა ადგილობრივთა ნება, 
შეინარჩუნონ მოქმედი ეკლესია, მაშინ ეპარქიამ შეიძლება აზრი შეიცვალოს და 
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საბოლოოდ ეკლესიის საგანგებო რწმუნებულებმა დახურვის გეგმა უკუაგდონ.
გაუქმების შესახებ ხმები როდესაც გავრცელდება და იტყვიან, რომ ეს 

პროცესი ჯერ საწყის ფაზაშია, ჯერ საჯარო დებატები ნაადრევია და რომ 
შენიშვნებისა და კამათის მრავალი შესაძლებლობა მოგვიანებით იქნება 
შესაძლებელი, ამის გამო არ გაჩერდეთ, მოქმედება დაუყოვნებლივ დაიწყეთ. 

მნიშვნელოვანია, დაუკავშირდეთ ეკლესიებზე ზრუნვის საბჭოს, 83 London 
Wall, London EC2M 5NA. ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ უნდა მოითხოვოთ 
ეკლესიის დაწვრილებითი შეფასება. გასაუქმებლად მიჩნეული ორი ეკლესიიდან 
კარგად უნდა შეისწავლოთ ორივე, რომ უკეთესმა და მეტი ისტორიული 
ღირებულების მქონემ გააგრძელოს ფუნქციონირება. 

იმის ცოდნა, რომ ადგილობრივები აშკარად მხარს უჭერენ ეკლესიაში 
ღვთისმსახურების გაგრძელებას, საქმისთვის სასარგებლოა და კარგი 
კონტრარგუმენტია საპირისპირო მხარის ნებისმიერ არგუმენტზე. 

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დაუკავშირდით SAVE-ს და სხვა ასეთ 
ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ადგილობრივი საგრაფოს ეკლესიათა 
ტრასტებს, თუ, რა თქმა უნდა, ასეთები არსებობს. თითქმის ყველა საგრაფო 
ტრასტი, რომელთაც კარგი კონტაქტები აქვთ ეპარქიაში, მიმართულია 
მცირემრევლიანი ეკლესიების დახმარებაზე, რათა მათ გააგრძელონ 
ღვთისმსახურება. მათი მისამართები შეგიძლიათ მოიძიოთ ამ გაერთიანების 
დახმარებით: ისტორიულ ეკლესიათა შენარჩუნების ტრასტი (Historic Churches 
Preservation Trust), Fulham Palace, Bishop’s Park, London SW6 6EA. 

დახურვის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება გახდეს სარემონტო სამუშაოების 
მოულოდნელი ხარჯები. ინგლისის მემკვიდრეობა ₤7.1 მილიონზე მეტს 
გასცემს გრანტებად ეკლესიებისათვის (პროპორციულად შოტლანდიისა და 
უელსისათვის). შედარებით მცირე გრანტები გაიცემა ისტორიულ ეკლესიათა 
შენარჩუნების ტრასტიდან და საგრაფოს სხვა ფონდებიდან. 

გაუქმებულად გამოცხადებული ეკლესია ლოდინის რეჟიმში გადადის. თუ 
განსაკუთრებული ღირებულებით გამოირჩევა, აქვს შანსი, რომ მაშინვე ან 
მოგვიანებით გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდს გადაეცეს. ცხადია, რაც მალე 
მოხვდება იქ, მით უკეთესი, რადგან ფონდი აიღებს მისი რეგულარული მოვლა-
პატრონობის პასუხისმგებლობას. თუ ფიქრობთ, რომ ეკლესია “დაფინანსების 
ღირსია”, გამოიკვლიეთ, თუ როგორ აფასებენ მას ეკლესიებზე ზრუნვის საბჭო 
და საზოგადოებები ქვეყნის მასშტაბით და შეძლებისდაგვარად, ლობირება 
გაუწიეთ მას. 

ფონდში მოსახვედრად და სათანადო ალტერნატიული გამოყენებისათვის 
რეკომენდაციას გასცემს გაუქმებულ ეკლესიათა მრჩეველთა საბჭო. საბოლოო 
გადაწყვეტილებას იღებს ეკლესიის რწმუნებულთა გაუქმებული ეკლესიების 
კომიტეტი. 
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იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, 
ეივონ-დასეტი, უორვიკშირი 
უორვიკშირის პატარა, კოხტა სოფლის ბოლოს, ციცაბო ფერდობზე შეფენილ 
სასაფლაოზე დგას იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია. ვიქტორიანული ეპოქის 
არქიტექტორის, ჩარლზ ბაკერიჯის ეს შესანიშნავი ნამუშევარი თავისი 
შუასაუკუნეების წარმტაცი გარეგნობით წააგავს იმ წინა ეკლესიას, რომლის 
ადგილზეც 1868 წელს აშენდა. 

1983 წელს ეკლესია გაუქმდა, დაიხურა და ძლივს ხერხდებოდა მისი 
შენარჩუნება. იმის გამო, რომ ეკლესია ზედაპირულადაც არ შეკეთებულა, 
გაჩნდა კონსტრუქციული პრობლემები, რომელთა თავიდან აცილება ადრევე 

იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია ეივონ-დასეტი, უორვიკშირი. დანგრევის ნებართვა 
უარყოფილ იქნა და ეკლესია შევიდა “გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდში” 
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შეიძლებოდა. როცა ცნობილი გახდა გადაწყვეტილება მისი დანგრევის შესახებ, 
SAVE-ი მაშინვე წინ აღუდგა ამ ფაქტს. მისი რჩევით, ეკლესია გაუქმებულ 
ეკლესიათა ფონდში უნდა აღერიცხათ. ეკლესია ამის უპირობო კანდიდატი 
იყო: მას ჰქონდა თვალსაჩინო არქიტექტურული ღირებულება, იყო სოფლის 
კონსერვაციის არეალის (დაცული ზონის) ნაწილი და თავისი მდებარეობითა 
და პარკინგის პრობლემებით იოლი არ იქნებოდა მისი გამოყენება ახალი 
დანიშნულებით. ნათლისმცემლის ეკლესია, რადაც არ უნდა დამჯდარიყო, უნდა 
შენარჩუნებულიყო. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ეკლესიის რწმუნებულები ამ მოსაზრებას 
არ დაეთანხმნენ. მათ სურდათ ეკლესიის დანგრევა, რის გამოც დაინიშნა 
საჯარო განხილვა. მათი აზრით, არ ღირდა დიდი ხარჯების გაწევა შენობის 
შესაკეთებლად და არც ადგილობრივი მოსახლეობა მოიწონებდა ფულის 
ფლანგვას (თუმცა ეს თანხა ადგილობრივი ეპარქიის ფონდს არ უნდა გამოეყო. 
პირიქით, ფონდს ხარჯები უნდა გაეღო დანგრევის შემთხვევაში). ჩვენი აზრით, 
ეს ძალიან ხისტი მიდგომა იყო, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, 
რომ გაცილებით დიდი თანხა დაიზოგებოდა, ზომები რომ ადრე ყოფილიყო 
მიღებული. ეკლესიის რწმუნებულების თქმით, სოფელი ეკლესიის დანგრევის 
წინააღმდეგი არ იყო. ამბობდნენ, რომ მცირე მრევლი თანახმა იყო, ეკლესია 
დაენგრიათ, რადგან მრევლის წევრები უმეტესად ხანდაზმულები იყვნენ 
და უჭირდათ ეკლესიასთან მისასვლელი კიბეების ავლა. ის, რომ ირგვლივ 
ბევრს საუბრობდნენ დიდძალ სარემონტო ხარჯებზე და მღვდელიც დიდად 
დაინტერესებული არ ჩანდა, რადგან საკუთარი ენერგიის უმეტეს ნაწილს 
მეზობელი ეკლესიის მრევლს ახარჯავდა, გასაგებს ხდის, თუ რატომ არავის ეყო 
გამბედაობა, გამოეთქვათ ის, რაც აწუხებდათ. 

ძნელია შეეწინააღმდეგო ეკლესიის არგუმენტს – “ადამიანი უწინარეს 
შენობისა” მაშინაც კი, როცა ბევრი ჩვენგანისათვის ეკლესიის სახე – 
რელიგიური დანიშნულებით გამოიყენება ის თუ არა – მნიშვნელოვანია და 
რწმენის სიმბოლოს წარმოადგენს. გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდის შექმნით 
ინგლისის ეკლესიამ მოახერხა შეენარჩუნებინა ზოგი სრულიად შესანიშნავი 
შენობა. შეკეთების ხარჯების ნაწილს გასცემს გარემოს დაცვის სამინისტრო 
(70%), დანარჩენს ფარავს ანგლიკანური ეკლესია. 

საჯარო განხილვის შედეგი იყო ის, რომ აღიარებულ და გათვალისწინებულ 
იქნა ჩვენი პოზიცია და რეკომენდაცია – ეკლესია გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდს 
გადასცემოდა. რწმუნებულებმა ეს ფაქტი მიიღეს და იოანე ნათლისმცემლის 
ეკლესია დარჩა სოფელ ეივონ-დასეტის ხედის მთავარ სანახაობად. 
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ყველა სულის ეკლესია, ჰალიფაქსი 
ყველა სულის ეკლესია 1977 წელს გაუქმებულად ცნეს, მაგრამ მანამდეც მისი ბედი 
უიმედო ჩანდა. არქიტექტორ სერ ჯორჯ გილბერტ სკოტის აზრით, ეს მის მიერ 
აგებული ყველაზე მშვენიერი ეკლესია იყო. ედუარდ ეკროიდს, რომელმაც 
აღნიშნული ეკლესია სკოტს თავისი გამორჩეული სოფლის, ეკროიდის ცენტრში 
ააშენებინა, არ უზრუნია ეკლესიის მუდმივ შემოსავალზე. ეკლესიას ჰქონდა 
დიდი სივრცე, კოშკი, ტაძრის პროპორციების შესაბამისი მაღალი შპილი, რაც 
ვერ ედრებოდა მოკრძალებული მრევლის რესურსებს. 

საინჟინრო კვლევის მიხედვით, შპილი ძალიან სახიფათო იყო, ამიტომ ის 
უნდა მოენგრიათ. როგორც კი ეკლესია დაკარგავდა ამ მთავარ კომპონენტს, 
მისი გადარჩენისთვის ბრძოლის არგუმენტიც გაქრებოდა. 

ყველა სულის ეკლესია ისეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო, 
ყველა მისი დეტალი კი ისეთი შთამბეჭდავი, რომ ყველა ხერხით და ღონით 
ის უცვლელად უნდა შენარჩუნებულიყო. ეკლესიის რწმუნებულებს არასოდეს 
ეხალისებოდათ ურბანული ეკლესიების გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდში შეტანა. 
ისინი არ მალავდნენ, რომ ყველა სულის ეკლესია ფონდის რესურსებს უმძიმეს 
ტვირთად დააწვებოდა. იყო მცდელობა, შენობის გამოყენების ალტერნატივები 
მოეძებნათ, მაგრამ ეს არ იყო ახლო მომავლის პერსპექტივა. 

სავარაუდოდ, დაიწყებოდა საჯარო განხილვები და შპილი ოფიციალურად 
ავარიულ ნაგებობად გამოცხადდებოდა, რაც განაპირობებდა მის მოხსნას. ამით 
ეკლესია დაზიანდებოდა, სახურავიდან წყალი ჩავიდოდა და სოკო მოედებოდა 
იქაურობას. მაშინაც კი, თუ საჯარო განხილვაზე ჩვენ გავიმარჯვებდით, 
ლოდინის პერიოდში ეკლესია მაინც ისე სავალალოდ დაზიანდებოდა, რომ მისი 
მხატვრული ღირებულება და მთლიანობა დაიკარგებოდა. 

SAVE-ს ერთადერთი გზა დარჩენოდა: დაეარსებინა ახალი, დამოუკიდებელი 
ფონდი, რომლის ამოცანა გადაუდებელი ძირეული შეკეთების ჩატარება 
იქნებოდა. შპილისა და სახურავის შესაკეთებლად საჭირო იყო კოლოსალური 
თანხა: ₤0.5 მილიონი. 

ისტორიულ შენობათა საბჭოს თავმჯდომარის, ჯენიფერ ჯენკინსის მხურვალე 
მხარდაჭერით სახურავის შესაკეთებლად დიდი გრანტი მივიღეთ. ლურსმანთა 
კოროზიის გამო უესტმორლენდის მძიმე ფიქალი ვეღარ მაგრდებოდა და ისეთი 
ძალით ცვიოდა, რომ ტყვიის ღარებზე იმსხვრეოდა. ყველა სულის ეკლესია, 
სხვა ბევრი ვიქტორიანული ეკლესიების მსგავსად, ზიანდებოდა იმის გამო, 
რომ მიუდგომელი ინდავის (შიდა კუთხის) ღარები იბიდნებოდა და შენობა 
ნესტიანდებოდა. ჩვენმა არქიტექტორმა დონალდ ბატრესმა პრობლემის 
გადასაწყვეტად მახვილგონივრულ საშუალებას მიაგნო. ყველა სულის ეკლესია 
ახლებურად გადახურა, ანუ სახურავი ზედა პარაპეტებზე გადმოწია, რის გამოც 
ნალექმა გვერდითი ნავების სახურავებზე იწყო დენა. ჩვენ არ გვქონდა იმის 
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საშუალება, რომ სახურავი უესტმორლენდის ფიქლით გადაგვეხურა, მაგრამ 
იმასაც ვერ დავუშვებდით, რომ შენობაში წყალს შეეღწია. 

დონალდ ბატრესმა სახურავი გადახურა მომწვანო რუხი ფერის კრამიტით, 
რაც ქვემოდან ფიქალი შეიძლება ეგონოს კაცს, თან ის ქვის წყობასაც ეხამება. 

მთავარი გამოწვევა მაინც შპილის გამაგრება იყო. ჩვენ გრანტისთვის 
მივმართეთ ეროვნული მემკვიდრეობის მემორიალურ ფონდს, რადგან 
მხოლოდ მისი მხარდაჭერით შეგვეძლო გადაგვერჩინა ეკლესია. გაიმართა 
ცხარე დებატები, მაგრამ თავმჯდომარის გადამწყვეტი ხმით ჩვენ გრანტი 
მივიღეთ. ერაპ-ჯგუფის ინჟინრებთან ერთად დონალდ ბატრესმა მოიფიქრა 
ორიგინალური საშუალება, რითაც შპილის გამგრება ადგილობრივად – in situ 
იქნებოდა შესაძლებელი. პრობლემა ის იყო, რომ შპილი ზედმეტად მაღალი და 
ზედმეტად წვრილი იყო იმისთვის, რომ დიდხანს მყარად მდგარიყო. ეპარქიის 
გეოდეზისტები ამბობდნენ, რომ ქარს, საათში ასი მილის სიჩქარით შეეძლო 

ყველა სულის ეკლესია, ჰალიფაქსი, დასავლეთი იორკშირი. გადარჩენილია SAVE-ის 
მიერ. ახლა იგი აღრიცხულია გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდში 
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წაექცია ის. დიდ მღელვარებაში ვიყავით, როცა პენინის მთებში გრიგალი, 
სიჩქარით 97 მილი საათში, მძვინვარებდა. საბედნიეროდ, შპილი გადარჩა. 

პრობლემის გადაწყვეტა ის იყო, რომ შპილი შიგნიდან აგურის ერთმაგი 
წყობით გამაგრებულიყო წვერამდე. აგური და ქვა უნდა დამაგრებულიყო 
ერთმანეთთან უჟანგავი ფოლადის სოლებით, რაც ქვემოდან არ გამოჩნდებოდა. 

სამუშაო კარგად მიიწევდა წინ, ვიდრე არ აღმოჩნდა, რომ ქვის წყობაში 
სკოტის მიერ გამოყენებული რკინის სარტყელი ძალიან დაჟანგულიყო და 
რამდენიმე დუიმით გაზრდილიყო, რაც აწვებოდა ქვის წყობას. დაჟანგული 
რკინის ნაწილების მოშორებით იქმნებოდა საშიშროება, რომ კოშკი წაიქცეოდა. 
ერაპის თანამშრომლები ყოველ პატარა სექციაში ამოჭრიდნენ ხოლმე 
დაჟანგულ რკინას, იმ ადგილს გაამაგრებდნენ და ასე მიიწევდნენ წინ. შიში 
იმისა, რომ შპილი ჩამოინგრეოდა, თანდათან ქარწყლდებოდა. 

ყველა სულის ეკლესიის ფონდს ეკლესია შვიდწლიანი გირაოთი ჰქონდა 
აღებული და მთელი ეს დრო შპილისა და სახურავის შეკეთებას დასჭირდა. ამ 
დროს ფონდის მეურვეებმა გადაწყვიტეს, რომ ეკლესიის მომავალი უფრო 
დაცული იქნებოდა, თუ მას გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდის პასუხისმგებლობას 
დაუქვემდებარებდნენ. ეკლესიის რწმუნებულები თავიდან კი ყოყმანობდნენ, 
მაგრამ საბოლოოდ დათანხმდნენ ამაზე. ამჟამად დარჩენილი სარემონტო 
სამუშაოები, ძირითადად, ქვის სამუშაოები, რამდენიმე წლის მანძილზე 
ეტაპობრივი პროგრამის მიხედვით შესრულდება. 

 გაუქმებული ეკლესიისთვის სახსრების მოპოვება უკიდურესად ჭირს, 
განსაკუთრებით ჰალიფაქსში, რომელიც სამრეწველო დაღმასვლას განიცდის 
და მისი სხვა დიდი შენობებისათვისაც ფინანსებია მოსაძიებელი. მიუხედავად 
ამისა, მეურვეებმა მოახერხეს ეკლესიის შესაკეთებლად ₤70,000 მოეპოვებინათ, 
რამაც შემდგომში ინგლისის მემკვიდრეობის და ეროვნული მემკვიდრეობის 
მემორიალური ფონდის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა განაპირობა. 

ყველა სულის ეკლესიის მაგალითი ცხადყოფს, რომ გამოუვალი 
მდგომარეობა არ არსებობს, თუ შეიქმნება ერთი ცალკე აღებული შენობის 
კონსერვაციის ფონდი, რომელიც გადაარჩენს ღირსშესანიშნავ შენობას. 

ყველა სულის ეკლესია რომ დაკარგულიყო, ეკლესიის მესვეურები ამ 
პრეცედენტს უეჭველად გამოიყენებდნენ იმის არგუმენტად, რომ არსებობს 
ეკლესიები, რომლებიც მიუხედავად მნიშვნელობისა, იმდენად რთული და ძვირია 
აღსადგენად, რომ მათი გადარჩენა ვერ ხერხდება. ყველა სულის ეკლესიისთვის 
ფონდის დაარსებით და ძირითადი შეკეთების სამუშაოების ჩატარებით SAVE-მა 
აჩვენა, რომ ყველაზე პრობლემური, ურთულესი ადგილმდებარეობის მქონე 
გაუქმებული ეკლესიებიც კი არ შეიძლება დაკარგულად ჩაითვალოს. 

ზრუნვა გაუქმებულ ეკლესიებზე 
მოლოდინის პერიოდში ეკლესია იურიდიულად ადგილობრივი ეპარქიის 
ფინანსური საბჭოს მზრუნველობის ქვეშ იმყოფება. საბჭოს მოვალეობაა 
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ეკლესიის შენარჩუნება კარგ მდგომარეობაში, მაგრამ SAVE-ის გამოცდილებამ 
აჩვენა, რომ ის მარტივ მოვლა-პატრონობის სამუშაოებსაც ვერ ასრულებს. 

სიტუაცია შეიძლება ძალიან მალე უიმედო გახდეს: მიტოვებული ეკლესია 
ვანდალიზმის და შემდეგ გამიზნულად დაწვის ობიექტად შეიძლება იქცეს. 
სამარცხვინოდ გრძელია სია იმ ეკლესიებისა, რომელთაც მოლოდინის 
პერიოდში ცეცხლი წაუკიდეს. 

პირველ ყოვლისა, საჭიროა იმის უზრუნველყოფა, რომ ეკლესიის ეზო 
მოვლილი და დასუფთავებული იყოს. მცირე სამუშაოები მოხალისეებმა 
შეიძლება შეასრულონ, თუმცა ზოგი ეპარქია, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ამ 
სახის შემოთავაზებულ დახმარებას თავიდან ირიდებს. 

მეორე, თითოეულ ეპარქიას აქვს გაუქმებულ ეკლესიათა გამოყენების 
კომიტეტი, რომლის მოვალეობაა, მოლოდინის პერიოდში მყოფ ეკლესიებს 
ახალი დანიშნულება ან ახალი მესაკუთრე მოუძებნოს. დაუკავშირდით ამ 
კომიტეტის თავმჯდომარეს და აიძულეთ, ეკლესია მოხვდეს ქონების ეროვნული 
სააგენტოს ერთ-ერთი ადგილობრივი ოფისის ხელში. საჭირო იქნება მხოლოდ 
რეკლამის ხარჯი. მაშინაც კი, თუ ეპარქიას არ ეხალისება ამის გაკეთება, თქვენ 
უნდა დაარწმუნოთ ამის სასიკეთოობაში. ზოგჯერ ქონების აგენტები სარეკლამო 
საქმის გარკვეულ ნაწილს უფასოდაც აკეთებენ. 

დემონტაჟის საფრთხე 
მაშინაც კი, თუ ეკლესიის რწმუნებულები გადაწყვეტენ დემონტაჟს, 
ჯერ კიდევ ყველაფერი დასრულებული როდია. პარლამენტის მიერ 
სანქცირებული პასტორთა ოფიციალური დებულების მიხედვით, გაუქმების 
პროცედურებისათვის აღრიცხულ შენობაზე თანხმობა საჭირო არ არის. მაგრამ 
აუცილებელია, სპეციალური პროცედურა შეთანხმებული იყოს გარემოს დაცვის 
დეპარტამენტთან, რაც, თუ ეკლესია რეგისტრირებულია, გულისხმობს საჯარო 
განხილვას. ეს ყველას აძლევს საშუალებას, გამოთქვას თავისი მოსაზრება, 
შეეწინააღმდეგოს დანგრევას და წარმოადგინოს სხვა ალტერნატივები. 
ტექნიკურად საჯარო განხილვას კანონის ძალა არ აქვს და ამ განხილვის 
რეკომენდაციები ეკლესიის რწმუნებულებს ხელ-ფეხს არ უკრავს, მაგრამ ალბათ 
მაინც ითვალისწინებენ ხოლმე, როგორც ეს აჩვენა იოანე ნათლისმცემლის 
ეკლესიის მაგალითმა სოფელ ეივონ-დასეტში. ეს ის შემთხვევაა, როცა 
ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე ორგანიზაციებს შეუძლიათ წარმოადგინონ 
ალტერნატიული გამოყენების დეტალური პროექტები და იკითხონ, რამდენად 
ეფექტურად ხდება ეკლესიის შენობის მარკეტინგი. 
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ერთი მაგალითის ისტორია 

ეკლესია წმინდა მარიამი ციხე-დარბაზში 
ჰასტინგსი, სასექსი
ეს ეკლესია რეგენტობის ხანის ერთ-ერთი უმშვენიერესი ნაგებობაა ინგლისში. იგი 
ჯოზეფ კეის მიერ 1824-28 წლებში დაპროექტებული ყველაზე შთამბეჭდავი და 
გრანდიოზული, რკალურად განლაგებული, სტუკოთი გაფორმებული სახლების 
კომპლექსის ცენტრალური ნაწილია. ეს ნახევარმთვარე, წმ. მარიამის ეკლესიის 
კეთილშობილი იონიური პორტიკით, სანაპიროს რომ გაჰყურებს, მთელი სამხრეთ 
სანაპიროს ერთ-ერთ ულამაზეს არქიტექტურულ კომპლექსს წარმოადგენს. 

წმინდა მარიამის ეკლესიის უყურადღებოდ მიტოვების ისტორია არის 
გრძელი და სევდიანი. როგორც ეკლესია, ის 1970 წელს დაიხურა და გამოიცვალა 
რამდენიმე მეპატრონე, ამ შენობასთან დაკავშირებით ყოველ მათგანს თავისი 
გეგმები ჰქონდა. ბოლო გეგმის მიხედვით, იქ უნდა გახსნილიყო მეორე 
მსოფლიო ომის მუზეუმი. ამასობაში ეკლესიას აზიანებდა ნესტი, სოკო, წყლის 
ჩასვლა და ვანდალიზმი. 

1886 წლის შემოდგომაზე SAVE-მა მიიღო SOS-შეტყობინება ჰასტინგსის 
მაცხოვრებლისგან, რომელიც გაცნობოდა ანგარიშებს, რომლის მიხედვითაც, 
ეკლესიას შესაძლო დანგრევა ელოდა. ადგილობრივ გაზეთში გამოქვეყნდა 
დედა დედოფლის – გეორგიანელთა ჯგუფის მფარველის – წერილი, რომელშიც 
ის წუხილს გამოთქვამდა შენობის ბედის გამო. 

ჰასტინგსის ქალაქის საბჭო ცდილობდა შენობის სავალდებულო 
გამოსყიდვას, მაგრამ გეოდეზისტთა კვლევის ანგარიშმა აჩვენა, რომ მარტო 
სარემონტო ხარჯი ₤2.5 მილიონს შეადგენდა; ამის გამო საბჭომ ბოლო წუთს 
შესყიდვა გადაიფიქრა, ხოლო ეკლესია ოფიციალურად სახიფათო ნაგებობად 
გამოცხადდა. მდგომარეობა საგანგაშო იყო. თუ მესაკუთრე ვალდებულებას არ 
აიღებდა, სავარაუდოდ კი, ასეც მოხდებოდა, მაშინ ფასადი თუ არა, ინტერიერი 
მაინც უნდა დანგრეულიყო უსაფრთხოების მიზნით. 

SAVE-ის პრიორიტეტი იყო, საბჭო დაერწმუნებინა, რომ ასეთი უკიდურესი 
ზომისთვის არ მიემართათ. ჩვენ მუდამ ეჭვით ვუყურებდით შეკეთებისთვის 
ასეთი დიდი ციფრების დასახელებას. ამიტომ თვითონ გავაკეთებინეთ 
კონსტრუქციული შეფასება, რაც უფრო დამაიმედებელი აღმოჩნდა – ₤250,000. 
ერთ ცივ, უმზეო ნოემბრის დღეს გავემგზავრეთ ზღვისპირისაკენ საბჭოსთან და 
სხვა დაინტერესებულ პირებთან შესახვედრად. 

შეხვედრისა და შემდგომი მედიაკამპანიის შედეგად გადაწყდა, რომ 
საბჭო გააგრძელებდა სავალდებულო შესყიდვას და ახალ დანიშნულებათა 
მოკვლევას; ასევე ინგლისის მემკვიდრეობა გაიღებდა მნიშვნელოვან 
დახმარებას, რაც ძირითად შეკეთების ხარჯებს დაფარავდა. 

ძალიან გაგვამხნევა რამდენიმე თვის შემდეგ ჰასტინგსის ურბანული 
კონსერვაციის პროექტიდან მიღებულმა წერილმა, რომელში ნათქვამი 
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იყო: “ჰასტინგსის ქალაქის საბჭო დადებითად არის განწყობილი შენობის 
მომავალთან დაკავშირებით... საუბარი შენობასთან დაკავშირებული მხოლოდ 
ვალდებულებებისა და ხარჯების შესახებ შეიცვალა მის პერსპექტივებზე 
საუბრით...ეჭვგარეშეა, რომ დღეისთვის მიღწეული პროგრესი, 
მნიშვნელოვანწილად, თქვენი დამსახურებაა”. 

სამწუხაროდ, მას მერე კიდევ გადავაწყდით რამდენიმე დაბრკოლებას. 
წმინდა მარიამის ეკლესია, რომელიც თითქმის დამაკმაყოფილებელ 
კონდიციამდე არის შეკეთებული, ისევ საჭიროებს ახალი ფუნქციით 
დატვირთვას. ამჟამად საბჭოს საკუთრებაშია ეკლესია, მის გვერდით 
მდებარე სახლი და წინ მდგომი მაღაზია, მაგრამ ის კვლავ ელის იდეებსა და 
შემოთავაზებებს მფლობელობის შესახებ. იდეალური იქნებოდა ეკლესიას 
საჯარო-კერძო პარტნიორობით რაიმე ხელოვნებასთან დაკავშირებული ფუქცია 
მიენიჭოს, რადგან საამისოდ ეკლესიაში შესანიშნავი სივრცეა. 

გაფრთხილება! ნგრევა ნებადართულია 
ეკლესიების უმეტესობის დანგრევა ხდება პასტორთა ოფიციალური დებულების 
გადაწყვეტილების შესაბამისად. მაგრამ ეპარქიას ან მრევლს შეუძლია 
იმოქმედოს ნებართვის მისაღებად. ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა მოიპოვონ 
ნებართვა ეპარქიის კანცლერისგან. ზოგჯერ საეკლესიო ხელისუფალნი სწორედ 
ასე იქცეოდნენ, რადგან ხვდებოდნენ, რომ ნებართვას ასე უფრო მიიღებდნენ. 

მთავარი, რაც უნდა გვახსოვდეს, ის არის, რომ მაშინაც კი, როცა ნებართვა 
მიღებულია, აუცილებლად საჭიროა აღრიცხული შენობის დანგრევაზე 
თანხმობაც. ეს უცილობლად უნდა უთხრათ ადგილობრივი ურბანული 
დაგეგმარების უწყების მოხელეს, რომელიც შეიძლება ვერც ერკვეოდეს 
კანონმდებლობის ნიუანსებში. ასეთ შემთხვევებში ადგილობრივი ურბანული 
დაგეგმარების კომიტეტი სრულად უფლებამოსილია, უარი თქვას განცხადებაზე, 
ხოლო სახელმწიფო მდივანს შეუძლია საჯარო განხილვის მოწვევა. 

დაგეგმვის რეჟიმის პროცედურები დადგენილია და მკაფიო. მიუხედავად 
იმისა, ძველის ადგილას ახალი ეკლესია უნდა აიგოს, თუ მიწა უნდა გაიყიდოს 
შემდგომი განვითარებისთვის, აუცილებლად უნდა არსებობდეს აღნუსხულ 
შენობაზე თანხმობის დოკუმენტი. 

ეს გაძლევთ შესაძლებლობას გამოთქვათ უკმაყოფილება და იმოქმედოთ 
ისე, როგორც სხვა რეგისტრირებული შენობის შემთხვევაში იმოქმედებდით 
და მოძებნოთ ალტერნატიული გადაწყვეტილებები. ჩვეულებრივ კი 
გადასამოწმებელია ფრიჰოლდ (უპირობო უფლება უძრავი ქონების 
საკუთრებაზე – მთარგმ.) შენობა გამოტანილია თუ არა გასაყიდად ღია ბაზარზე. 

ასევე გამოყენებულ უნდა იქნას შესაბამისი პასუხისმგებლობის სახელმწიფო 
მდივნების (მინისტრების) უფლება, საკითხი საჯარო განხილვის საგნად 
აქციონ. თუ ადგილობრივი ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ გასცეს თანხმობა 
დანგრევაზე, მაშინ მინისტრს ეძლევა 28 დღე, რომ საქმე გამოითხოვოს და 
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თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ თუ ფიქრობთ, რომ არის შანსი 
ეკლესიის შენობის გადასარჩენად, ყველა ღონე იხმარეთ, რომ ჩატარდეს 
საჯარო განხილვა. 

უხვად გვაქვს მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძენია ეკლესიის შენობებს 
ახალი, სასურველი დანიშნულება. გამოყენების ბევრი ვარიანტი კი 
ინდივიდუალური ეკლესიისათვის ბრძოლის ბოლო ეტაპზე გამოჩენილა. 

გაფრთხილება! ნაწილობრივი დანგრევა 
კანონი ეკლესიათა აღრიცხვის შესახებ შემუშავდა ე. წ. ლორდთა პალატის 
კლასიკური საქმის პროცესისას (ბედფორდშირის საგრაფოს საბჭო ჰოვარდის 
რეფორმირებულ მეურვეთა კავშირის წინააღმდეგ, 1974). მეურვეები 
აცხადებდნენ, რომ ხელახალი განაშენიანებისას ადგილზე აიგებოდა 
ღვთისმსახურების ახალი შენობა და მას უნდა შეხებოდა საეკლესიო 
გამორიცხვის პრინციპი. ლორდთა პალატის წარმომადგენლები საღი აზრის 
პოზიციიდან მიუდგნენ საკითხს. მათი აზრით, სასაცილო იყო იმის თქმა, 
რომ შენობა “დროებით საეკლესიო დანიშნულებით გამოიყენება”, როცა 
სინამდვილეში, შენობის დემონტაჟი მიმდინარეობდა. 

ჩნდება კითხვა, რას ნიშნავს ნაწილობრივი დანგრევა? შეიძლება ეკლესიის 
დიდი ნაწილი დაინგრეს, თუ არ არსებობს ნებართვა, რომ დარჩენილი ნაწილი 
გამოყენებული იქნება საეკლესიო დანიშნულებით? 

ადვოკატების რჩევით, SAVE-ი დგას იმ პოზიციაზე, და ხშირად 
წარმატებულადაც დაუცვია ის, რომ, თუნდაც ნაწილობრივი ნგრევითი 
სამუშაოები, რაც შენობას არსებითად უცვლის ან უკარგავს იდენტობას, 
საჭიროებს რეგისტრირებული შენობის თანხმობის წარმოდგენას. 

ასე რომ, თუ ხედავთ, რომ ამ ტიპის საფრთხე ემუქრება რეგისტრირებულ 
ეკლესიას, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით SAVE-ს. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

წმინდა ფრანსის ქსავიერის ეკლესია, 
ლივერპული 
როდის აღარ არის ეკლესია ეკლესია? ეს არის შეკითხვა, რომელსაც SAVE-ი 
ხშირად აწყდებოდა. 

ლორდთა პალატის საქმის შემდეგ ნაწილობრივი დანგრევის მიმართ 
პოზიცია გაურკვეველი რჩებოდა. თანდათან სხვადასხვა საეკლესიო 
მმართველობამ დაიწყო წინადადებების შემუშავება ნაწილობრივი დანგრევის 
თაობაზე, ზოგჯერ მხოლოდ ფასადის ან მთავარი დარბაზის დატოვებას 
ითვალისწინებდნენ. ფიქრობდნენ, რომ, თუ შენობის ნაწილი საეკლესიო 
მსახურებისთვის დარჩებოდა, საჭირო აღარ იქნებოდა დანგრევის ნებართვა. 
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SAVE-ი ჩაუღრმავდა ამ საკითხს, როცა ხელი მოკიდა ლივერპულში მდებარე 
წმინდა ფრანსის ქსავიერის ეკლესიის საქმეს. აქ კათოლიკური ეკლესიის 
უფლებამოსილმა პირებმა გადაწყვიტეს, შეენარჩუნებინათ მხოლოდ შპილი 

წმინდა ფრანსის ქსავიერის ეკლესია, ლივერპული. SAVE-მა წარმატებით დაასაბუთა, 
რომ ნაწილობრივ დანგრევაზეც საჭირო იყო აღრიცხული შენობის ნებართვა 
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და ღვთისმშობლის კაპელა, ეკლესიის მთელი შენობა კი დაენგრიათ. SAVE-ის 
იურისტები ამბობდნენ, რომ ლორდთა პალატის გადაწყვეტილება “ვრცელდება 
იმ შემთხვევაზეც, როცა ნაწილობრივი ნგრევა შენობას არსებითად უცვლის ან 
უკარგავს იდენტობას”. 

SAVE-ის მტკიცებით, კაპელა მთლიანი ფართობის ერთ მეექვსედზე მეტი 
არ იყო და გვიანდელ დამატებას წარმოადგენდა. “იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 
კაპელა შენობის დანარჩენი ნაწილის დანგრევის შემდეგ ნამდვილად იქნება 
გამოყენებული საეკლესიო დანიშნულებით, ვერ ვიტყვით, რომ ეკლესიას, 
როგორც ასეთს, ექნება ღვთისმსახურების დანიშნულება, თუ მას სხვა 
სამუშაოებისთვის გამოიყენებენ”. ლორდთა პალატის საქმიდან გამომდინარე, 
ნაწილობრივი ნგრევის შესახებ წერილში ნათქვამი იყო, რომ: “დასაშვებია 
მხოლოდ ის სამუშაოები, რომლებიც თავდაპირველი შენობის იდენტობას 
არსებითად უცვლელად ტოვებს”. 

თუ 21 დღის განმავლობაში, SAVE-ი არ მიიღებდა იმის გარანტიას, რომ 
ეკლესიის ნდობით აღჭურვილი პირები არ იმოქმედებდნენ, მანამ სანამ არ 
მიიღებდნენ რეგისტრირებულ შენობაზე ნებართვას (იგულისხმება ძეგლზე 
ქმედების ნებართვა), ჩვენი იურისტები შუამდგომლობით მიმართავდნენ 
პროკურორს, რომ დაეწყო პროცედურები განცხადების გამოსაცემად, რომ ამ 
შემთხვევაში საჭიროა რეგისტრირებულ შენობაზე ნებართვის აღება.  

ორი კვირის შემდეგ ეპარქიის ადვოკატებისგან მივიღეთ წერილი, რომელიც 
ზემოაღნიშნულ გარანტიას იძლეოდა. 

ამის შემდეგ ძალიან მალე ეპარქიამ თავის გეგმებზე უარი თქვა და, 
საბედნიეროდ, ეკლესია კვლავ თავისი დანიშნულებით მოქმედებს. 

ნგრევა კონსერვაციის არეალში 
ნებართვა დანგრევაზე მაშინაც საჭიროა, თუ ეკლესია არ არის აღრიცხული, 
მაგრამ მდებარეობს კონსერვაციის არეალში. ბევრია მიმზიდველი ან 
მოხდენილი ეკლესია, რომელთაც გამორჩეული არქიტექტურული ღირსება 
არ გააჩნიათ, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არანაკლებ 
მნიშვნელოვანი თვალსაჩინოებაა. ასეთი შენობების დანგრევაზეც საჭიროა 
ნებართვა. ეს იძლევა იმის შანსს, რომ მოიძებნოს მათი ალტერნატიული 
გამოყენების შესაძლებლობები. გამოცდილება აჩვენებს, რომ ისეთი 
ალტერნატივა, რომელიც შენობას მის ნიშანდებულობის ღირებულებას არ 
დაუკარგავს, ბევრია, თუ საამისოდ საჭირო ინვესტიცია გამოინახა. 

სათანადო დანიშნულების გამოძებნა
საუკეთესო იქნებოდა ის ალტერნატივა, რომელიც არათუ შენობის ექსტერიერს 
დატოვებდა უცვლელად, არამედ თითქმის არ მოახდენდა ინტერიერის 
დანაწევრებას. 
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ალბათ ყველაზე შესაფერისი იქნებოდა კარგი დიზაინის საკონცერტო 
დარბაზებად, ხელოვნების ან სათემო ცენტრებად მათი გამოყენება. მაგრამ ეს 
დამოკიდებულია გრანტებსა და შემოწირულობებზე, თანაც ბევრ ქალაქში ამ 
ტიპის შენობა ერთიც საკმარისია. 

SAVE-ის გამოცდილებით, ერთი საუკეთესო ალტერნატივა ისაა, რომ 
შენობა დიდი სიფრთხილით გადაკეთდეს ღია ტიპის ოფისად. ასეთი ოფისი 
არ მოითხოვს ეკლესიის ინტერიერის დაყოფას. აღებულ იქნება საეკლესიო 
მერხები, და თუ ავეჯი განთავსდება სიმეტრიულად, ის შესაბამისობაში იქნება 
შენობის არქიტექტურულ პარამეტრებთან. გალერეები შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას დამატებით სამუშაო სივრცედ. რაც შეეხება ორღანს ან მქადაგებლის 
კათედრას (ან ტრიბუნას ნონკონფორმისტულ ეკლესიაში), ესენი შეიძლება 
დარჩეს ისევე, როგორც სხვადასხვა სახის ქანდაკებები კედლებზე ან კიდევ 
ვიტრაჟები. თუ საკურთხეველი და აღმოსავლეთი ნაწილი გამოყოფილია, მათი 
ხელუხლებლად დატოვებაც ძირითადად შესაძლებელი უნდა იყოს. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

წმინდა სახელის ეკლესია, მანჩესტერი 
მანჩესტერის წმინდა სახელის კათოლიკური ეკლესია აშენებულია 1869-71 წლებში 
არქიტექტორ ჯოზეფ ჰანსემის მიერ (ჰანსემ-კების – ერთცხენიანი მსუბუქი 

წმინდა სახელის ეკლესია, მანჩესტერი. მიუხედავად ძლიერი მრევლისა, ეკლესია 
შეიძლება დახურულიყო და გაყიდულიყო “ნებისმიერი გონივრული დანიშნულებით”. 
საზოგადოების პროტესტმა ეს არ დაუშვა და ამჟამად ღვთისმსახურება უწინდებურად 
გრძელდება 
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ეტლის ავტორი). ეკლესიას ერთობ მომხიბვლელი ინტერიერი აქვს, რომელიც, 
მიუხედავად გადატვირთული აქსესუარებისა და ავეჯისა, მშვენივრად არის 
განათებული და მასში არის სივრცის შეგრძნება. 

1989 წლის მარტში იეზუიტთა მოულოდნელმა განცხადებამ, რომ აპირებდნენ 
ეკლესიის დახურვას და ღია ბაზარზე მის გაყიდვას “ნებისმიერი გონივრული 
დანიშნულებით”, როგორც ამას გაყიდვის პირობების ტექსტი იუწყებოდა, 
დიდი და მზარდი მრევლი საგონებელში ჩააგდო. წმინდა სახელის ეკლესიის 
გულშემატკივარმა მრევლმა დასახმარებლად SAVE-ს მიმართა. პირველი, 
რასაც მივაღწიეთ, ის იყო, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრომ შენობის 
ღირსშესანიშნავი ინტერიერის გამო მისი კატეგორია გაზარდა და მას II* 
კატეგორია მიანიჭა. შემდეგ შევეცადეთ, ადგილობრივ თუ ეროვნულ დონეზე 
საზოგადოების ყურადღება მიგვეპყრო იმაზე, რომ საფრთხეში მყოფი ეკლესია 
სულაც არ იყო გაუქმებული და კვირის განმავლობაში ღვთისმსახურებას 1,500 
მლოცველი ესწრებოდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ SAVE-ის აზრით, ბევრი შენობის, მათ შორის, 
ეკლესიების გამოყენება ალტერნატიული დანიშნულებით შესაძლებელია, 
წმინდა სახელის ეკლესია გამონაკლისად მიგვაჩნდა. ჩვენი შიში ეკლესიის 
მომავლის გამო კიდევ უფრო გაიზარდა, როცა ჩვენამდე მოაღწია ხმამ, რომ 
შენობის შესყიდვაზე წინადადება წარმოდგენილი ჰქონდა მაკდონალდსს. 
სოლფორდის ეპისკოპოსთან დაჟინებული ლობირებისა და იეზუიტებთან 
მიმოწერის შემდეგ, ისინი დავითანხმეთ, რომ შენობა აღარ გაიყიდებოდა.
ღვთისმსახურება დღესაც უწინდებურად გრძელდება. 

ნონკონფორმისტული ეკლესიები და საყდრები 
“ამ საძაგლობას არაერთ დღეს ვუყურებდი”, – ამბობს ენტონი 
ტროლოპის წიგნის Vicar of Bullhampton ერთ-ერთი გმირი ადგილობრივი 
ნონკონფორმისტული საყდრის შესახებ. 

ძველი ცრურწმენები ნელა კვდება და გზამკვლევებსა და არქიტექტურის 
ისტორიებში ნონკონფორმისტული საყდრების შემჩნევა მხოლოდ ახლახან 
დაიწყეს. ძალიან ცოტა მათგანი იყო შეტანილი ისტორიული შენობების 
თავდაპირველ სიაში, რის შედეგადაც ძალიან ბევრი შენობა განადგურდა. 

SAVE-ს თავიდანვე ადარდებდა საყდრების ბედი. ჩრდილოეთ კაპელების 
არქიტექტურას მიეძღვნა SAVE-ის სპეციალური გამოფენა და ანგარიში The Fall 
of Zion (სიონის დაცემა). 

ყველა ნონკონფორმისტი დენომინაცია – ბაპტისტები, კონგრეგაციონალის-
ტები (ამჟამად გაერთიანებული რეფორმისტული ეკლესია), მეთოდისტები, 
კვაკერები, უნიტარიანელები და ისეთი მცირე დენომინაციებიც კი, როგორიცაა, 
მაგალითად, ჰანტინგტონის კავშირის გრაფინია, ფლობენ საგულისხმო და 
ხშირად თვალსაჩინო შენობებს. 

საყდრები მნიშვნელოვანი ნაგებობებია ქალაქისთვის ისევე, როგორც, 
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მაგალითად, ფოსტა ან რკინიგზის სადგური, მათი მონახულება აგრეთვე დიდ 
სიამოვნებასაც გვანიჭებს. 

სამრევლო ეკლესიებისაგან განსხვავებით, არა ღვთისმსახურების საათებში 
საყდრები იშვიათად არის ღია. თუ დაინახავთ, რომ კარი ღიაა, ვთქვათ, 
ასუფთავებენ ან ორღანისტის რეპეტიცია მიმდინარეობს, აუცილებლად შედით 
შიგნით. იქ ყოველთვის გულითადად შეგხვდებიან. გარდა ამისა, აღმოაჩენთ, 
რომ მათი ინტერიერი ძალიან კარგად არის მოვლილი. ბევრი საყდარი საერთოდ 
არც არის შეცვლილი, მათ ხშირად ნალისებრი ფორმა აქვთ. შენარჩუნებულია 
თავდაპირველი მერხებიც და გალერეებიც, ასევე ცენტრალური კათედრის 
ტრადიციული განლაგება და ხანდაზმულთათვის სპეციალური სივრცე. 

პირველი ბრძოლა საყდრების ნუსხაში შესვლისთვის დაგვჭირდა. მეორე 
კი მათთვის შეკეთების გრანტების უზრუნველსაყოფად. ეს გრანტები ახლა 
ხელმისაწვდომია ინგლისის მემკვიდრეობიდან. გრანტის მიღება შეუძლია 
იმ საყდარს, რომელიც წარმოადგენს ღირსშესანიშნავ ნაგებობას (I ან II* 
კატეგორია) ან მოყოლილია ქალაქის ხედის კონსერვაციის არეალში. 

ბევრი საყდრის მრევლი ან მცირეა ან ხანდაზმული ადამიანებისგან შედგება. 
ამიტომ შენობის შენახვა, რემონტის ხარჯების გარეშეც, მცირე რესურსების 
ფონზე, შეიძლება მიუღწევლად ჩანდეს. 

და მაინც, არსებული რესურსების შეზღუდულობის მიუხედავად, ალბათ ღირს 
საგრანტო დახმარების მიღების ცდა. 

ბევრი საყდარი ფლობს საგულისხმო ქონებას სოლიდური დამატებითი 
შენობის სახით. ის შეიძლება მდებარეობდეს საყდრის ქვეშ, უკან ან გვერდით 
და წარმოადგენდეს ეკლესიის დარბაზს, შეხვედრის ოთახებს და ოფისებს. 
ასეთი ნაგებობა შეიძლება ხანგრძლივი დროით გაიცეს იჯარით ან გაიყიდოს 

გაერთიანებული რეფორმისტული ეკლესია, ჰედინგლი-ჰილი, ლიდსი. ოფისად 
გამოყენების კარგი მაგალითი, მარჯვნივ. ექსტერიერი უცვლელია. მარცხნივ 
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დიდ ფასად, რაც ძეგლს კაპიტალის დაბანდების შესაძლებლობას მისცემდა. 
არსებობს სხვა ალტერნატივაც, თუ საყდარი ძალიან დიდია, მრევლი გადავიდეს 
ეკლესიის დარბაზში და საყდარი გათავისუფლდეს სხვა დანიშნულებისათვის. 

ალტერნატიულ დანიშნულებათა ძიებისას მთავარია გადაწყდეს, ინტერიერის 
რამხელა ნაწილის შენარჩუნებაა სასურველი ან პრაქტიკულად საჭირო. თუ 
შესაძლებელია, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს იმ შემოთავაზებას, რომელიც 
ინტერიერს დაუნაწევრებლად შეინარჩუნებს. თუ მერხები და გალერეები 
დიზაინის არსებითი ნაწილია, არჩევანი შეიზღუდება: მასში შეიძლება 
განთავსდეს საკონცერტო დარბაზი, საკონფერენციო, სალექციო დარბაზი, ან 
სულაც შოუს ადგილი. თუ ზიანის მიუყენებლად მოხდება მერხების გატანა, მაშინ 
სივრცის გამოყენება შესაძლებელი იქნება მთელი რიგი სხვა დანიშნულებით – 
ღია, ტიხრების გარეშე ოფისად გამოყენება ყველაზე მომგებიანი და ნაკლები 
ზიანის მომტანი იქნებოდა. ამ შემთხვევაში, როგორც გაერთიანებულმა 
რეფორმისტულმა ეკლესიამ (ჰედინგლი-ჰილი, ლიდსი) აჩვენა, შესაძლებელი 
იქნება შენარჩუნდეს არა მხოლოდ გალერეა და ორღანი, არამედ კათედრა 
დასავლეთ ნაწილში. 

ასეთ შემთხვევებში უპირველესად ის უნდა დადგინდეს, თუ რომელი 
ალტერნატიული ფუნქცია არის მისაღები ადგილობრივი დაგეგმარების 
უწყებისთვის. გახსოვდეთ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს სამოქმედო 
პრინციპები მოუწოდებს ადგილობრივ ურბანულ სამსახურებს, მოქნილად 
მიუდგნენ ფუნქციის ცვლილების საკითხს, იმ შემთხვევებში, როცა ამით 
პრობლემურ რეგისტრირებულ შენობას ახალი სიცოცხლე მიენიჭება და 
გაუხანგრძლივდება. 

რადგან ამჟამად განაცხადის შედგენის საფასური შენობის ზომით 
განისაზღვრება, შესაბამისად, მარტივი ცვლილების შემთხვევაში გადასახადი 
შეიძლება მცირე იყოს. როცა მღვდელი ან ეკლესიის წინამძღოლები იღებენ 
გადაწყვეტილებას დანგრევის შესახებ, გახსოვდეთ, რომ შეიძლება ისინი 
ამ ზომას, როგორც უკანასკნელ საშუალებას, მიმართავენ. შეიძლება ისინი 
დაარწმუნეს, რომ ალტერნატიული გამოყენების გზა არ არსებობს. 

მსგავს ვითარებაში ეცადეთ, დაუკავშირდეთ ადგილობრივ მეურვეებს, 
რომლებმაც შეიძლება გითანაგრძნონ და მოგისმინონ. მერე ცადეთ, მოაწყოთ 
შეხვედრა და გვერდით იყოლიეთ თქვენი პროფესიონალი მრჩეველი – 
ადგილობრივი არქიტექტორი, ინჟინერი, ექსპერტი ან ხარჯთაღმრიცხველი, 
რომელიც ფლობს ისტორიული შენობების შესახებ ცოდნას. 

აღნიშნულ შეხვედრაზე უმნიშვნელოვანესია, კარგად გააგებინოთ, რომ თქვენი 
ალტერნატიული შემოთავაზებები მათ ზიანს არ მიაყენებს არც ფინანსურად და არც 
მატერიალურად, რომლის მოლოდინიც დიდია ამ ადგილას ახალი მშენებლობის 
დაწყების შემდეგ. მაქსიმალურად ეცადეთ, გაიგოთ მათი საჭიროებები და 
სურვილები და გააცანით ეკლესიის მდგომარეობისა და შეკეთების ხარჯების 
შესახებ არსებული პესიმისტური მოსაზრებების საპირწონე არგუმენტები. 
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ერთი მაგალითის ისტორია 

ისტ-სტრიტის მეთოდისტური საყდარი,
ტონბრიჯი, კენტი 
მართალია, ეს მოხდენილი, პატარა საყდარი წყნარ ქუჩაზე იოლად შეიძლება 
გადაკეთებულიყო ოფისად, რაც მეურვეებს მათთვის სასურველ ფინანსურ 
შემოსავალს მისცემდა, მაგრამ ის მაინც უნდა დაენგრიათ, რადგან არ ჰქონდა 
პარკინგის ადგილი. SAVE-მა მოახერხა, რომ შენობა ნუსხაში შეეტანათ და 
აჩვენა, რომ შესაძლებელი იყო შენობის გამოყენება ახლო მდებარე ოფისის 
გაფართოებად, რომელსაც უკვე ჰქონდა პარკინგი. 

უელსის ეკლესია 
ანგლიკანური ეკლესია უელსში არაერთ ღირსშესანიშნავ შუა საუკუნეების 
ეკლესიას ფლობს. არქიტექტურის, ხედისა თუ უელსის ისტორიის თვალსაზრისით, 
არანაკლებად მნიშვნელოვანია ათასობით ნონკონფორმისტული საყდარი. 

მას შემდეგ, რაც 1923 წელს ეკლესია სახელმწიფოს გამოეყო, უელსის ეკლესია 
ანგლიკანური ეკლესიისგან საკმაოდ დამოუკიდებელი გახდა. აქ არ არსებობს 
ფორმალური პროცედურა, მსგავსი პასტორთა ოფიციალური დებულებისა, 
რომლის მიხედვით, არამოქმედი ეკლესიები გაუქმებულად გამოცხადდება და 
მათი მომავალი შემდგომში გაირკვევა. არ არსებობს გაუქმებულ ეკლესიათა 
ფონდიც, რომელიც პასუხისმგებლობას აიღებდა გამორჩეულ ეკლესიებზე, 

ერბესტონის ეკლესია, დაფედი. მიტოვებული ეკლესია, რომელიც შეიძლება ახალი 
დანიშნულებით იქნეს გამოყენებული 
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რომლებიც თავიანთი აღჭურვილობითა და კაზმულობით სახეუცვლელად უნდა 
შენარჩუნდეს. 

პრობლემამ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, როცა უელსის სინოდმა გადაწყვიტა, 
რომ უელსში ანგლიკანური ეკლესიების ნახევარი უნდა დახურულიყო. ეს 
შენობები არ არის დიდი ან მდიდრულად მორთული; ჩვეულებრივ, ისინი 
ძალიან მტკიცედ არის ნაშენები და უძლებს ბუნებრივ პირობებს: სახურავები 
ქვის ფილებით არის გადახურული, აქვს მცირედ ორნამენტირებული და აქა-იქ 
თაბაშირით მოპირკეთებული სადა კედლები. 

ამ ეკლესიების დანიშნულება გაურკვეველია. თუ ღვთისმსახურება აღარ 
უნდა ჩატარდეს, არარეგულარულადაც კი, იქ შეიძლება კვლავაც არსებობდეს 
ადგილობრივი ფერმერი ან ყოფილი მრევლის წევრი, რომელიც ისურვებს 
შენობის რეგულარულ მოვლა-პატრონობას. 

ერთი საინტერესო იდეა წამოაყენა უელსში მცხოვრებმა სტივენ უიკსმა, 
რომელმაც აღადგინა პენჰოუს ციხე-დარბაზი. მან რამდენიმე უბრალო ეკლესია 
დასასვენებელ ადგილად აქცია. მათ იმ ადამიანებს მიაქირავებენ, რომელთაც 
ამა თუ იმ მიზეზით სურთ, გარკვეული დროით თანამედროვე სამყაროს ზეწოლას 
განერიდონ და მარტივად იცხოვრონ სოფლად. ეს ადამიანები შეასრულებენ 
როგორც ყოველდღიურ მოკლე საეკლესიო მსახურებას, ისე რუტინულ 
სამუშაოებს. 

საყდრებს რაც შეეხება, უფრო კრიტიკულად არის საქმე. ბევრი 
მათგანი ადგილის მთავარი ნიშანსვეტია, რომელიც ზემოდან დაჰყურებს 
გარშემორტყმულ სახლებს. ეს საყდრები ხშირად მრევლის რაოდენობასთან 
შეუსაბამოდ დიდია. როცა მათი მოვლა-პატრონობა ვეღარ ხერხდება, მალევე 
იწყება სახურავიდან წყლის ჩასვლა, ბათქაში ან ჭერი ზიანდება, აჩნდება ლაქები 
და სოკო ედება. 

სიფხიზლე სჭირდებათ როგორც ადგილობრივ ურბანულ სამსახურს, ისე 
დაინტერესებულ ადგილობრივ მოსახლეობას. არც ისე ძვირი ჯდება კრამიტის 
გამოცვლა ან ღარების გაწმენდა. ეს თუ არ კეთდება, შესაბამისად სარემონტო 
ხარჯები დრამატულად გაიზრდება. 

საბედნიეროდ, საყდრის ტიპოლოგიის არქიტექტურული მნიშვნელობა და 
ინდივიდუალობა ახლა უკვე აღიარებულია, ისეთ მწერალთა და პედაგოგთა 
შრომების წყალობით, როგორებიც არიან: ჯონ ჰილინგი და ტეხასის 
ქრისტიანული უნივერსიტეტის პროფესორი ენტონი ჯოუნსი, რომელმაც 
არაერთი ზაფხული გაატარა საყდრების მონახულებაში და გადაუღო სურათები. 
საყდრები ხშირად ტაძრის ფორმის შენობებია ფრონტონითა და სვეტებით, 
თამამი და უჩვეულო ორდერებით, რომლებიც მაინცდამაინც წესების დაცვით 
არ არის შესრულებული. 



115

SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 

შოტლანდიის ეკლესია 
შოტლანდიას, ინგლისთან და უელსთან შედარებით, ნაკლები შუა საუკუნეების 
ეკლესიები აქვს. სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ეკლესია რეფორმაციის 
ხანაში დაანგრიეს, შოტლანდია მდიდარია XVII-XVIII საუკუნეების საეკლესიო 
არქიტექტურით. 

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში და XX საუკუნის დასაწყისში საეკლესიო 
მშენებლობა ყვაოდა, რასაც ხელი შეუწყო 1843 წლის დიდმა განხეთქილებამ, 
როცა 1,203 ღვთისმსახურიდან 491-მა შოტლანდიის ეკლესია დატოვა და დააარსა 
შოტლანდიის თავისუფალი ეკლესია. შედეგად, შოტლანდიის ყველა ქალაქში 
და ზოგჯერ ყველა თემშიც კი, არსებობს: შოტლანდიის ეკლესია, შოტლანდიის 
თავისუფალი ეკლესია, ეპისკოპალური ეკლესია და, ზოგჯერ ამასთან ერთად, 
რომის კათოლიკური, მეთოდისტური ან ბაპტისტური ეკლესიებიც. 

შოტლანდიის ეკლესიებს განსაკუთრებული ღირებულება აქვს სამი 
გარემოების გამო. პირველი, ბევრის ავტორები ცნობილი შოტლანდიელი 
არქიტექტორები არიან; მეორე, ბევრს აქვს თვალსაჩინოდ სრულყოფილი და 
უცვლელი ინტერიერი; მესამე, თავიანთი სახელგანთქმული კოშკებითა და 
შპილებით განუმეორებელ ხასიათს ანიჭებენ ქალაქის პანორამას. 

მიუხედავად იმისა, რომ შოტლანდიის ეკლესიაში გაცილებით მეტი ხალხი 
დადის, მაინც ეტაპობრივად უქმდება ეკლესიები მას მერე, რაც 1929 წელს 
შოტლანდიის ეკლესია და ერთიანი თავისუფალი ეკლესია გაერთიანდა. ამის 
შედეგად უამრავი ღირსშესანიშნავი ეკლესია, განსაკუთრებით გლაზგოში, 
განადგურდა. 

შოტლანდიის ისტორიულ შენობათა საბჭო საკმაოდ დიდ გრანტებს გასცემს 
ეკლესიებისთვის, რადგან დარწმუნებულია, რომ ურემონტობის გამო დახურვის 
პირას მყოფი ეკლესიები, რემონტის შემდეგ გამოყენებას პოვებენ. მთავარი 
გრანტები გაიცემა ეკლესიებზე ქალაქის პანორამული და დამახასიათებელი 
არქიტექტურული ღირებულების გამო. უდიდესი გრანტი ₤1.1 მილიონი მიეცა 
ჯილკომსტონის ეკლესიას აბერდინში შპილის მოსანგრევად და ხელმეორედ 
ასაშენებლად. ამ ფაქტს ამართლებს ის, რომ ამით მოხერხდა გრანიტის ქალაქის 
პანორამული სილუეტის შენარჩუნება. 
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ჯილკომსტონის ეკლესია, აბერდინი. შპილის მოცილება დრამატულად შეცვლიდა 
ქალაქის ჰორიზონტს. შოტლანდიის ისტორიულ შენობათა საბჭომ გასცა ₤1.1 მილიონი, 
რათა შპილი დაენგრიათ და ხელმეორედ აეშენებინათ. ეს იყო ამ საბჭოს მიერ 
გაცემული ყველაზე დიდი გრანტი. ბევრმა სხვა ეკლესიამაც, რომელთაც შეკეთების 
ხარჯების კრიზისის გამო დახურვა ელოდათ, მიიღო გრანტი ამ საბჭოსგან 
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ყველაზე ხშირად საფრთხე ქალაქის ცენტრში მდგარ მოკრძალებულ შენობებს 
ემუქრება. ზოგიერთი პროექტი მხოლოდ ერთი შენობის გამოცვლას 
ითვალისწინებს, ზოგიც მაღაზიათა რიგის გაშენებას, ზოგჯერ კი იგეგმება 
მთელი განაშენიანების ახალი განვითარება, რომელიც მთელ კვარტალს ან 
კიდევ მეტსაც მოიცავს. 

არადა, ეს მოკრძალებული შენობები ქალაქის იერსახისთვის ისევე 
მნიშვნელოვანია, როგორც არქიტექტურულად გამორჩეული შენობები. 
თითქმის ყოველთვის შესაძლებელია მათი მოდერნიზება და ადაპტირება; 
უბრალოდ, მშენებელი დარწმუნებულია, რომ ახალი უფრო მეტ მოგებას 
მოიტანს. 

ირონია იმაშია, რომ ხშირად სწორედ საკონსერვაციო პოლიტიკა, რომელიც 
აქ წლების მანძილზე ტარდება, ხდის ცენტრს საინვესტიციოდ მიმზიდველს და 
ზრდის საკუთრების ფასს. შედეგად კი, ამ ქონებას ყიდულობენ სამშენებლო 
კომპანიები, სადაზღვევო კომპანიები და საპენსიო ფონდები, რომლებსაც სურთ 
მათი ღირებულების გაზრდა. 

გამოცდილება აჩვენებს, რომ საყიდლებზე სიარულის ჩვევები ძირეულად 
იცვლება ყოველ ათ-ოც წელიწადში. დიდმა სუპერმარკეტებმა 1960-იან წლებში 
უამრავი ქუჩა დაამახინჯა, ახლა მათ ადგილს კიდევ უფრო დიდი სავაჭრო 
ცენტრები იკავებს. ეს ახალი სავაჭრო ცენტრები ოც წელიწადში ალბათ კიდევ 
შეიცვლება. 

ამასთან დაკავშირებით ორი მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა ვიქონიოთ 
მხედველობაში. ნებისმიერი ახალი სავაჭრო მშენებლობა, არა თუ პატივს უნდა 
სცემდეს ქალაქის ხასიათს, არამედ, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, შექცევადი 
უნდა იყოს – როცა ის საჭირო აღარ იქნება, შედარებით ადვილად უნდა მოხდეს 
მისი აღება; მეორე, ის უნდა იყოს იმგვარად ჩაფიქრებული და განლაგებული, 
რომ მხარი აუბას არსებულ მაღაზიებსა და სავაჭრო ქუჩებს. 

ამგვარ არგუმენტებს საკმაო წონა აქვს საჯარო განხილვის ინსპექტორთან. 

7
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ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს იმისა, სამოქალაქო გაერთიანებები და 
მემკვიდრეობის საზოგადოებრივი ჯგუფები როგორ მუშაობენ ადგილობრივ 
არქიტექტორებთან და ექსპერტებთან ერთად, რათა შეიმუშაონ ისეთი სქემა, 
რომელიც ნაკლებად დააზიანებს მათ ქალაქს. 

თავად SAVE-მა მოამზადა არაერთი ასეთი სქემა სავაჭრო ცენტრისთვის Bi-
lingsgate Market, ნომერ პირველ ფრინველთა რიგისათვის, რომელიც ინგლისის 
ბანკის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს, ასევე Spitalfield-ის ბაზრისთვის. 
ორივე მათგანი ლონდონის ცენტრში მდებარეობს. 

როცა ახალი მშენებლობის საფრთხე დგება, უპირველესად, მხარდამჭერები 
უნდა შემოიკრიბოთ. ადგილობრივი მთავრობა შეიძლება ჭოჭმანობდეს 
შენობათა ხარისხის გამო, შეიძლება აფიქრებდეს, აპელაციით მიმართვის 
შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტრო მხარს ხომ არ დაუჭერს აპელაციას – 
რაც ხშირად ხანგრძლივ და ძვირ პროცედურას ნიშნავს. 

ყველაზე პირდაპირი გზა ადგილობრივთა განწყობის ძალის 
დემონსტრირებისთვის პეტიცია გახლავთ. ამისათვის საკმარისია ორი-სამი 
მოხალისე, რომლებიც დატვირთულ სავაჭრო დღეს ან შაბათს ნაშუადღევს, 
შეძლებენ ასობით ხელმოწერის შეგროვებას. ერთი კლასიკური ნიმუში ამისა 
არის ჩესტერფილდი, როცა ქალაქი გაერთიანდა უძრავი ქონების კომპანიის 
წინააღმდეგ, რომელიც აპირებდა, ქალაქის ღია ბაზრის ადგილას დახურული 
ბაზარი, მაღაზიები და ოფისები აეშენებინა. ოთხმოცი ათასმა ადამიანმა 
მოაწერა ხელი პეტიციას, რამაც გადაწყვეტილება შეაჩერა. 

ცხადია, დიდი მიღწევა იქნება, თუ ადგილობრივი მაღაზიების მეპატრონეთა 
მხარდაჭერას მოიპოვებთ. ძალიან ხშირად სავაჭრო სქემები, პირველ ყოვლისა, 
ქსელურ მაღაზიებს ითვალისწინებს, რადგან ისინი ქირის დიდ გადასახადს 
იხდიან. სამწუხაროდ, მათი მოგება ადგილობრივ ეკონომიკას არ წაეხმარება. 
არსებულ მაღაზიებსა და ბიზნესებს, თუ მათი სხვაგან გადატანა გახდა 
აუცილებელი, შეიძლება ნაკლები ფართობი მისცენ ან ახალი ადგილი ნაკლებად 
მოსახერხებელი და ნაკლებად მომგებიანიც იყოს. 

კამპანია წამოიწყეთ დაუყოვნებლივ, თუ შესაძლებელია, ვიდრე მაღაზიები 
ჯერ კიდევ მუშაობს: აფიცრული მაღაზიის ვიტრინები ბევრს თვალში მოხვდება. 
თუმცა ასეთი მდგომარეობითაც კი ბევრი შენობა გადარჩენილა და თავის 
დანიშნულებას დაჰბრუნებია. 

გასაგებია, რომ ბევრ ქალაქში არსებობს სავაჭრო სივრცეების გაზრდისა და 
გაუმჯობესების საჭიროება. თუ სავაჭრო განვითარებას სათანადო ფორმა არ 
მიეცა, არის იმის საფრთხე, რომ სავაჭრო ობიექტები აშენდება ქალაქგარეთ 
ან ქალაქის გარეუბნებში. თუ ეს დიდი მასშტაბით მოხდა, ხალხი მიეჩვევა, 
ივაჭროს ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით. ამერიკის შეერთებული შტატების 
ბევრი პროვინციული ქალაქის ცენტრში მაღაზია აღარ დარჩა, რადგან ვაჭრობამ 
ქალაქგარეთ გაშენებულ შოპინგ-მოლებში გადაინაცვლა და შედეგად ქალაქის 
ცენტრები გაუკაცრიელდა. 
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ბრიტანეთში ორი ძირითადი ალტერნატივაა, რომელიც, როგორც წესი, 
ამართლებს ხოლმე. პირველი, ახალი სავაჭრო ცენტრი ან სუპერმარკეტი 
აშენდეს უშუალოდ ქალაქის ცენტრთან ახლოს. ქალაქების უმრავლესობაში 
ცენტრთან ახლოს მდებარეობს სამრეწველო ზონა – ეს შეიძლება იყოს 
სარკინიგზო სათავსოების ეზო, საქონლის ბაზარი ან ყოფილი ლუდსახარში – 
რომლებსაც აქვთ საკმაო ადგილი მანქანების სადგომისთვის და ასევე ფართო 
სივრცე მაღაზიებისთვის. მთავარი ისაა, რომ ესენი ქალაქის ცენტრიდან ფეხით 
სავალ მანძილზე მდებარეობენ. სუპერმარკეტში ვაჭრობის შემდეგ, ადამიანებს 
შეეძლებათ, გაისეირნონ ქალაქის ცენტრში და ეწვიონ პატარა საჭმლის 
მაღაზიებს, ბუტიკებს და სპეციალურ მაღაზიებს. 

მეორე ალტერნატივაა, რომ ახალი სავაჭრო ცენტრი განთავსდეს ქუჩისპირა 
ნაგებობების უკან. რაც შეიძლება დიდი უნდა იყოს მცდელობა, რომ მარტო 
ფასადები კი არა, ინტერიერის ძირითადი ნაწილიც შენარჩუნდეს, სასურველია, 
უცვლელი დარჩეს საერთოდ მთელი შენობაც. “მაღაზიათა თავზე” არსებული 
ფართები, რომლებიც ქალაქის მთავარ ქუჩებს გადმოჰყურებენ, შეიძლება 
საოფისედ მიმზიდველი იყოს ადგილობრივი პროფესიული ფირმებისათვის, 
შესაძლებელია მათი საცხოვრებელ ფართადაც გამოყენება, რაც ქუჩებს 
გამოაცოცხლებს როგორც საღამოობით, ისე შაბათ-კვირას, როცა მაღაზიები 

კრავისა და ლომის ეზო, ფარნჰემი, სურეი. მშვენიერი ახალი დიზაინის მქონე სავაჭრო 
ცენტრი მიმზიდველი ადგილია ქალაქში 
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დაკეტილია. 
სავაჭრო ცენტრები ქალაქში ამჟამად უმთავრესად ორი სახისაა: დახურული 

ან ღია. უფრო დახურული შოპინგ-მოლების ტენდენცია იკვეთება, მაგრამ ბევრი 
მაგალითიც გვაქვს კოხტა, პატარა შიდა ეზოების და მოედნების, რომლებიც 
არსებული ქუჩების უკან მდებარეობს და ხალხმრავალი და პოპულარული 
ადგილებია. 

მნიშვნელოვანია ვეცადოთ, რომ ახალ გარემოში შენარჩუნებულ იქნას 
ქვეითთა სასიარულო ძველი მარშრუტები. ეს შეიძლება დეველოპერისათვის 
მომგებიანიც იყოს, რადგან იმ გამვლელების ყურადღებასაც მიიპყრობს, 
რომლებმაც თავდაპირველად იქ მხოლოდ გზის შესამოკლებლად გაიარეს. 
1960-იანი წლების ზოგი წარუმატებელი სავაჭრო ცენტრის უბედურება სწორედ 
ის იყო, რომ მეზობელი ქუჩების მოსახლეობა მათ ადვილად ვერ უდგებოდა. 

თუ ახალი მოლი მაინცდამაინც უნდა გადაიხუროს, მაშინ აჯობებს მინით 
გადაიხუროს ისე, როგორც ამას აკეთებდნენ XIX საუკუნის უბნების პასაჟებში. 

ახალი სავაჭრო ცენტრის ბევრმა დეველოპერმა ადგილობრივ მხატვრებსა 
და მოქანდაკეებს შეუკვეთა ვიტრაჟები, დეკორატიული რკინის სამუშაოები, 
შადრევნები და სხვა ნაკეთობები. მათი იერსახე საგრძნობლად განსხვავდება 
ადრეული ერთფეროვანი ბეტონის სივრცეებისგან, სადაც მხოლოდ რამდენიმე 
მაგარი სკამი და გადავსებული სანაგვე ურნები იდგა. 

შენობის შენარჩუნებას მოგება მოაქვს 
ხშირად ლაპარაკობენ ისტორიულ შენობათა შენახვის ხარჯებზე, როგორც 
გადასახადის გადამხდელთა დიდ ტვირთზე. 

SAVE-ის ანგარიშმა Preservation Pays (“შენარჩუნებას მოგება მოაქვს”) 
დოკუმენტურად აჩვენა, რამდენად დიდ ეკონომიკურ სარგებელს აძლევს 
ტურიზმი ბიზნესსა და სახელმწიფო ხაზინას. 

სტატისტიკა, რომელიც ბრიტანეთის ტურისტული უწყების არაერთი 
გამოკითხვიდან მომდინარეობს, აჩვენებს, რომ უცხოელ ტურისტს, 
უპირველესად, ქვეყნის ისტორია და ტრადიცია იზიდავს, სხვა სიტყვებით, 
მემკვიდრეობა. 1977 წელს, ყველაზე პესიმისტური გათვლებითაც კი, 
შემოსავლის ოცდახუთი პროცენტი მემკვიდრეობაზე მოდიოდა, რაც იმას 
ნიშნავდა, რომ ისტორიულმა შენობებმა და ადგილებმა მოიტანა, სულ მცირე, 
₤500 მილიონი უცხოური ვალუტით. 

ასევე, როგორც მინიმუმი, ₤60 მილიონი მიიღო უშუალოდ ცენტრალურმა 
ხელისუფლებამ დღგ-ის სახით და ბენზინზე, სასმელსა და სიგარეტზე ბაჟის 
სახით (მაშინ დღგ იყო 8% და არა 15%, როგორც დღეს). კონტრასტისთვის 
ვიტყვით, რომ 1970-78 წლებში ინგლისის ისტორიულ შენობათა საბჭომ გრანტის 
სახით გასცა ₤4.6 მილიონი. მთავრობამ კი ამ თანხაზე გაცილებით მეტი მიიღო 
მარტო ისტორიული შენობების შეკეთებიდან ამოღებული დღგ-ის სახით. მარტო 
ეკლესიების და საკათედრო ტაძრების შეკეთების დღგ წელიწადში ₤1.6 მილიონს 
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შეადგენდა. 
SAVE-მა გამოკვლევა ჩაატარა ცალკეულ ისტორიულ ქალაქებში, ზოგან 

პროფესიონალების, ზოგან ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების 
დახმარებით. ეს საჭირო იყო იმის გასაგებად, თუ რა მოცულობის შემოსავალი 
და სარგებელი ჰქონდათ ადგილობრივად. არა ნაკლებ 85% კვებისა და 
სავაჭრო დაწესებულებებისა და 84% სასტუმრო დაწესებულებებისა ეკუთვნოდა 
ადგილობრივ მოსახლეებს იმ ექვს ადგილას, სადაც დეტალური კვლევა 
ჩატარდა. ესენია: Arundel, Broadway, Chipping Campden, Lavenham, Long Mel-
ford და Woodstick. 

სხვა კვლევამ აჩვენა, რომ რაიმე თავსდამტყდარი უბედურების გამო 
კენტერბერის საკათედრო ტაძრის დანგრევის შემთხვევაში, ის ფაქტობრივად 
თვითონ აუნაზღაურებდა ქალაქს მის რეკონსტრუქციაზე გაწეულ ხარჯებს. 
ანგარიშების მიხედვით, კენტერბერის ტურისტების 93% სტუმრობს ან სურს 
ეწვიოს საკათედრო ტაძარს. ინგლისის ტურისტული საბჭოს ეკონომისტმა, მაქს 
ჰანნამ, რომელიც SAVE-ის წიგნის “შენარჩუნებას მოგება მოაქვს” თანაავტორია, 
იანგარიშა, რომ ადგილობრივი ეკონომიკა ტაძრის შენახვით იღებდა ₤5 
მილიონს, როგორც მთლიან შემოსავალს ან ₤1.5 მილიონს დაქვითვის შემდეგ. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

BRACKEN HOUSE, ლონდონი 
BRACKEN HOUSE – ყოფილი Financial Times-ის შენობა საფრთხის წინაშე იმ პერიოდში 
დადგა, როცა მინისტრები განიხილავდნენ ოცდაათი წლის შენობების აღნუსხვის 
წესს (იხ. გვ. 177) და შეიძლება სწორედ ამან ითამაშა უდიდესი როლი ომის 
შემდგომი ხანის ჩინებული შენობების დაცვის საქმეში, რასაც SAVE-ი ასე 
დიდხანს ესწრაფოდა. 

1986 წლის შემოდგომაზე ჩვენ თხოვნით მივმართეთ მინისტრ უილიამ 
უოლდგრეივს, რათა საგანგებო წესით შეეტანათ ნუსხაში Bracken House-ი, 
რომელიც, ჩვენი აზრით (და ამ აზრს იზიარებდა ოცდაათიანების საზოგადოებაც), 
წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე შესანიშნავ ომის შემდგომ ნაგებობას 
ლონდონში. 

სახლი აშენდა სერ ალბერტ რიჩარდსონის (“უკანასკნელი გეორგიანელის”) 
პროექტით 1955-59 წლებში და სტილითაც და მასალის შერჩევითაც (Financial 
Times-ის ფურცლებისფერი მოვარდისფრო აგური, კარ-ფანჯრის ბრინჯაოს 
ჩარჩო, სპილენძის ლავგარდნები და სახურავი) აშკარად უგულებელყოფდა იმ 
ხანის მოდერნისტულ მიმდინარეობას. 

Financial Times-მა, რომელიც იცვლიდა ადგილმდებარეობას, შენობა 
იაპონურ კორპორაციას მიჰყიდა ₤143 მილიონად, ყველაზე მაღალ ფასად, რაც 
მანამდე გადახდილა სიტის შენობისათვის. იაპონელებმა განაცხადეს, რომ 
სრულ გადაკეთებას აპირებდნენ და მოითხოვეს სერტიფიკატი შენობისთვის 
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შემდგომი აღნუსხვისგან იმუნიტეტის მინიჭების თაობაზე. 
მიუხედავად SAVE-ის მიერ მრავალგზის წერილობითი მიმართვისა, 

გარემოს დაცვის სამინისტრომ უარი თქვა გადაწყვეტილებაზე შენობის 
დარეგისტრირების შესახებ. ბოლოს, 1987 წლის აგვისტოში SAVE-მა მკაცრი 
და ოფიციალური წერილი გაუგზავნა სახელმწიფო მდივანს პირობით, თუ 
სამინისტრო არ დაარეგისტრირებდა შენობას, SAVE-ი სამართლებრივ პროცესს 
წამოიწყებდა. როგორც წინა შემთხვევებში, ჩვენ გვჯეროდა, რომ მინისტრი 
თავის უფლებამოსილებას ვერ ასრულებდა. 

კვირის განმავლობაში მივიღეთ სახელმწიფო მდივნის საპასუხო წერილი, 
რომელიც იუწყებოდა, რომ Bracken House-ი დარეგისტრირებული იყო, 
როგორც ნუსხის II* კატეგორიის შენობა. ეს იყო პირველი ომის შემდგომი 
შენობა ინგლისში, რომელიც ნუსხაში შეიტანეს. ამით კონსერვაციის მოძრაობამ 
მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწია. 

შენობის ახალმა მფლობელებმა შეწყვიტეს დანგრევაზე ფიქრი და თავიანთ 
არქიტექტორს მაიკლ ჰოპკინსს დაავალეს შეედგინა პროექტი, რომელშიც 
შენარჩუნებული იქნებოდა Bracken House-ის გარე იერსახე, შიდა სივრცე 
კი ახლებურად განაწილდებოდა. შედეგად მივიღეთ ახლისა და ძველის 
ინოვაციური შერწყმა და ფართოდ აღიარებული არქიტექტურული წარმატება. 

Bracken House, ლონდონი. მაიკლ ჰოფკინსის დიზაინი, რომელშიც შენარჩუნებულია 
რეგისტრირებული შენობის გარე ელემენტები, ხოლო შიდა სივრცე ახლებურად არის 
გააზრებული 
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ერთი მაგალითის ისტორია 

მენშენ-ჰაუსის მოედანი და 
No I ფრინველთა რიგი, ლონდონი 
SAVE-ის ყველაზე გახმაურებული და დროში გაწელილი ბრძოლა მიმდინარეობდა 
იმისთვის, რომ შეჩერებულიყო ვიქტორიანულ შენობათა სამკუთხედის ნგრევა 
უშუალოდ ლონდონ-სიტის ცენტრში. მასში შედის: Mappin and Webb, Mansion 
House და ინგლისის ბანკი. 

ეს შენობები თარიღდება 1870-იანი წლებით და აღიარებულია, როგორც 
ერთ-ერთი საუკეთესო, თუ არა საუკეთესო საუკეთესოთა შორის, რომლებიც 
იმ დროის კომერციული შენობებისგან შემორჩა. არქიტექტურულ სტილთა 
ნაირსახეობა, მათ შორის დეტალები, როგორებიცაა: ტერაკოტას ფრიზები, 
გორგულიები და რკინის ნაკეთობანი, მიმზიდველი პაბი და ღვინის ბარი, 
შუასაუკუნეობრივი ორი ქუჩა, რომელიც მთელ უბანს გასდევს, ქუჩისპირა 
მაღაზიები შენობათა მთელ პერიმეტრზე – ეს ყველაფერი სიტის განუმეორებელ 
ადგილად აქცევს. 

ბანკის კონსერვაციის არეალი, სავარაუდოდ, ყველაზე მოწყვლადი 
საკონსერვაციო არეალია მთელ ქვეყანაში, რადგან მასზე კოლოსალური 
ზეწოლა ხდება. ამ ზეწოლის (რადაც არ უნდა დაჯდეს, მიიღონ დანგრევის 
ნებართვა) შედეგები აღნუსხული შენობებისა და კონსერვაციის არეალისთვის 
ყველგან ძალიან სავალალოა. ამიტომაა, რომ SAVE-ს იმისათვის, რომ 
გადაერჩინა შენობები და აემოქმედებინა კანონმდებლობაში არსებული 
პრეზუმფცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის, იძულებული იყო 
გაევლო სასამართლოს ყველა ინსტანცია, ლორდთა პალატის ჩათვლით. 

ჩვენ გვქონდა უზომოდ დიდი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა: ხალხი 
გვეხმარებოდა, გვწირავდა ფულს; ისინი წერდნენ წერილებს სიტიში საჯარო 
განხილვის ინსპექტორებს, მინისტრს და დეველოპერებს. 

ისტორია იწყება 1960-იან წლებში, როცა ქონების მაგნატმა პიტერ 
პალუმბომ (ამჟამად წამყვანი ფიგურაა ხელოვნების სამყაროში) დაიწყო ამ 
არეში ფრიჰოლდ (საკუთრებაზე უპირობო უფლების მქონე) შენობების შეძენა. 
მისი ოცნება იყო, აეშენებინა მოდერნისტი არქიტექტორის, ლუდვიგ მის ვან 
დერ როეს პროექტით შენობა, მსგავსი ნიუ-იორკის პლაზისა, რომელსაც 
ეწოდებოდა მენშენ-ჰაუსის მოედანი (Mansion House Square). ეს ახალი 
განლაგება და მაღალი მინის ნაგებობა შეუქცევადად შეცვლიდა სიტის ამ 
ნაწილის სახეს. SAVE-ს და სხვებსაც სჯეროდათ (მათ შორის, უელსის პრინცს, 
რომელიც შემოთავაზებულ შენობას ადარებდა “მინის ბოძს, რომელიც ჩიკაგოს 
ცენტრს უფრო მოუხდებოდა”), რომ ახალი პროექტი ნამდვილად კატასტროფა 
იქნებოდა.

SAVE-ი მუდამ იმ აზრის იყო, რომ არსებული შენობები უნდა განახლებულიყო 
და იქ გახსნილიყო ფეშენებელური მაღაზიები და ოფისები. ჩვენ თავიდანვე 
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შევუკვეთეთ არქიტექტორ ტერი ფარელს სწორედ ასეთი პროექტი. ფარელის 
სქემა ქმედითი იარაღი იყო ბრძოლაში; ფარელის პროექტმა გვიჩვენა, 
თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, საფრთხის ქვეშ მყოფი შენობებისათვის, 
წარმოადგინო გამოყენების ალტერნატიული და პრაქტიკული ვარიანტები. 

1984 წელს ხანგრძლივი საჯარო განხილვა ჩატარდა ორივე მხრიდან ექსპერტ 
მოწმეთა დასწრებით. ბატონმა პალუმბომ არქიტექტორებისა და ურბანისტების 
შთამბეჭდავი გუნდი შეადგინა. SAVE-იც არ უჩიოდა პროფესიონალების 
სიმწირეს. განსხვავება ის იყო, რომ ჩვენი მხარდამჭერი ექსპერტები საკუთარ 
დროს ანაზღაურების გარეშე გვითმობდნენ. 

ერთი წლის შემდეგ მაშინდელმა გარემოს დაცვის სახელმწიფო მდივანმა 
პატრიკ ჯენკინმა გაითვალისწინა ინსპექტორის რეკომენდაციები და ვან დერ 
როეს პროექტზე უარი თქვა. ამან კონსერვაციის მომხრეთა ბანაკში დიდი 
აღტაცება გამოიწვია. 

მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა. დეველოპერი ესწრაფოდა თავისი 
ამბიციის დაკმაყოფილებას, მას სურდა სწორედ იმ ადგილზე აეგო თანამედროვე 
შენობა. ამიტომ მან ახლა სხვა არქიტექტორს, ჯეიმს სტერლინგს მიმართა 
ახალი პროექტის მოსამზადებლად. როცა პროექტი წარმოდგენილ იქნა, მასზე 
რეაქცია ნელ-თბილი იყო (უელსის პრინცის თქმით, “ის ჰგავდა 30-იანი წლების 
რადიომიმღებს”) და SAVE-მაც განაახლა საკუთარი წინააღმდეგობა ახლა უკვე 
მეორე საჯარო განხილვის ფარგლებში1988 წელს. 

დიდი შოკი იყო, როცა, მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, როგორც 
სიტის, ისე ინგლისის მემკვიდრეობის, კონსერვაციის ჯგუფების, მემკვიდრეობის 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის მხრიდან მთელ 
ქვეყანაში, ასევე ასობით სითიში მომუშავე ადამიანებისაგან, გარემოს დაცვის 
სხვა სახელმწიფო მდივანი ნიკოლას რიდლი დაეთანხმა თავის ინსპექტორს და 
ნებართვა გასცა ნაგებობის დანგრევასა და ახალ მშენებლობაზე. 

SAVE-ს დრო არ დაუკარგავს იმის გარკვევაზე, შესაძლებელი იყო თუ არა 
გადაწყვეტილების გასაჩივრება. ჩვენი იურისტის, გოულდენსის იურიდიული 
ფირმის წარმომადგენლის, დევიდ კუპერის მოსაზრებებით იხელმძღვანელა 
დედოფლის იურიდიულმა მრჩეველმა (იცავს დედოფლის პოზიციას 
სასამართლოში – რედ.), რობერტ კარნუოთმა და SAVE-ის სახელით მოითხოვა 
რიდლის გადაწყვეტილების გაუქმება, იმის საფუძველზე, რომ მის მიერ 
გაცემული ნებართვა არასაკმარისად იყო დასაბუთებული. 

საქმის მოსმენა 1989 წლის დეკემბერში შედგა. ჩვენ წავაგეთ, მაგრამ 
გავასაჩივრეთ და სააპელაციო სასამართლოში წარვდექით 1990 წლის მარტში. 
იმჟამად რიდლის გადაწყვეტილება ანულირებულ იქნა. სამი სააპელაციო 
მოსამართლე დათანხმდა, რომ, თუ მინისტრმა გადაუხვია მკაფიოდ 
გაცხადებული პოლიტიკიდან, მას უნდა აეხსნა, რატომ. რიდლიმ ჩვენს პროცესში 
სწორედ ეს ვერ შეძლო. 

მიუხედავად ამისა, როცა 1991 წელს ჩვენი საქმე განიხილებოდა 



125

SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 

ლორდთა პალატაში, ლორდი ბრიჯი ჩვენ არ დაგვეთანხმა და დაასკვნა, 
რომ გადაწყვეტილება მთლიანად “საქმის განსაკუთრებულ გარემოებებს” 
ემყარებოდა და SAVE-ის შიშების საპირისპიროდ, სახიფათო პრეცედენტს არ 
ქმნიდა. თუმცა, ჩვენი აზრით, ყოველი დეველოპერი დარწმუნებულია, რომ 
მისი კონკრეტული პროექტი არის უნიკალური თავისი “განსაკუთრებული 
გარემოებებით” და თითოეული დეველოპერი შეეცდება დაანგრიოს ნუსხაში 
შესული შენობა იმ არგუმენტით, რომ მის ადგილზე უკეთეს არქიტექტურულ 
შენობას ააშენებს. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

პიტ-სტრიტის აბანოები, პორტსმუთი 
ეს აბანოები ედუარდისეული ეპოქის ხელოვნებისა და ხელნაკეთობათა მშვენიერ 
კომპლექსად იქცა მას მერე, რაც ის უეცრად დატოვა სამხედრო-საზღვაო 
ძალებმა. შენობა კარგ მდგომარეობაში იყო, მაგრამ ქალაქის საბჭოს 
სურდა, ეს ადგილი მოეცარიელებინა, რათა იქ მორიგი სავაჭრო კომპლექსი 
აღემართა, ისეთივე მახინჯი, როგორებიც აღმართული იყო ქალაქის სხვა 
ნაწილებში და უკვე გამოუსწორებლად აუშნოებდნენ იქაურობას. რთულია, 
ახალი დანიშნულება მოუძებნო საცურაო აუზს, თუმცა ის შეიძლება სპორტული 
დარბაზის სივრცედ გამოიყენო. ჰემპშირის საგრაფოს საბჭომ წამოაყენა 
წინადადება, რომ ისევ გაეხსნათ აბანოები იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც 
მეზობლად, მაღალ კორპუსებში ცხოვრობენ და მართლაც საჭიროებდნენ 
ამგვარ ინფრასტრუქტურას. 
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ცხადია, რომ ბევრი ისტორიული შენობის ინტერიერი, სულ მცირე, ისეთივე 
მიმზიდველი და მნიშვნელოვანია, როგორც მათი ექსტერიერი. პრობლემა ისაა, 
რომ ისტორიულ შენობათა ადრეული აღრიცხვა ისეთი სიჩქარით ხდებოდა, 
რომ შენობებს, არსებითად, მათი ექსტერიერის მიხედვით აფასებდნენ. მაშინაც 
კი, როცა სიებს გადახედეს და შეავსეს, ინსპექტორებს არ მიეცათ უფლება, 
დაეთვალიერებინათ ინტერიერი. ნაწილობრივ ამის გამოც, ინსპექტორისთვის 
უცნობი ინტერიერის დეტალების აღმოჩენის შემთხვევაში, გარემოს დაცვის 
დეპარტამენტი გადაწყვეტილებას იღებს შენობის გადაუდებელი წესით ნუსხაში 
შეტანის თაობაზე. 

ასევე, ბევრი ადამიანი, მათ შორის, მესაკუთრენი, დეველოპერები და ზოგი 
ურბანული სამსახურის მოხელეც კი ისევ იმ აზრზე არიან, რომ შენობა, ყოველ 
შემთხვევაში II კატეგორიის ნაგებობა, მხოლოდ მისი ექსტერიერის გამო არის 
ნუსხაში შეტანილი და დაცული. ეს არ არის სწორი მიდგომა. ყოველი სამუშაო, 
რომელიც ფიზიკურად ზემოქმედებს აღრიცხული შენობის მახასიათებლებზე, 
შიგნით თუ გარეთ, საჭიროებს აღრიცხულ შენობაზე ნებართვას. 

როცა რეგისტრირებულ შენობათა ძირეული გადაკეთება ხდება, 
განსაკუთრებით ისტორიულ ქალაქებში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 
ადგილობრივი ურბანული დაგეგმარების მოხელეს და ადგილობრივ 
სამოქალაქო საზოგადოებას შესწავლილი ჰქონდეს ინტერიერი, რათა იცოდეს, 
რა მახასიათებლების შენარჩუნებაა საჭირო. 

ბევრი ეგრეთ წოდებული “განახლება”, განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრებში, 
მეტისმეტად რადიკალურ ხასიათს ატარებს. ამის მიზეზი არა მხოლოდ ის არის, 
რომ მშენებელს ისტორიულ ნაგებობებთან მუშაობის გამოცდილება არ აქვს, 
არამედ ის, რომ საპენსიო ფონდი ან სადაზღვევო კომპანია, რომელიც მას 
ყიდულობს, დაინტერესებულია, რომ შენობა ახალთახალი იყოს, რათა მან 
ძალიან დიდ ხანს გაძლოს. ამას მივყავართ მიდგომამდე: “თუ ეჭვობ, შეეშვი”. 
იატაკს, რომელსაც მხოლოდ გამყარება სჭირდება, მთლიანად ცვლიან, რადგან 
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ითვლება, რომ მშვენიერი ძველი პარკეტი ყველანაირი ჭიაღუას ბუდეა და ის 
მთლიანად უნდა აიყაროს, ხოლო მის ადგილზე მისი ასლი უნდა გაკეთდეს. 

ზოგჯერ ინტერიერის კაზმულობა შეიძლება არალეგალურად გაიძარცვოს. 
ასეთი შემთხვევა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა გამოიძიოს. წარსულში 
პატარა ჯარიმების გამო, დაჯარიმება უშედეგო აღმოჩნდა. მაგალითად, 
მაქსიმუმი, რითაც მაგისტრატთა სასამართლოს შეეძლო დამნაშავის 
დაჯარიმება, იყო ₤2,000. მაგრამ ახლახან უესტმინსტერის სიტიმ დამნაშავედ 
ცნო მესაკუთრეცა და მშენებელიც, რომლებმაც დიდი რაოდენობით შესანიშნავი 
პარკეტი გაიტანეს სოჰოში მდებარე XVIII საუკუნის სახლიდან. მათ ამ საქმეზე 
14 ბრალდება წაეყენათ, თითოეულზე სასამართლომ უმაღლესი ჯარიმა და 
ზარალის სრული ანაზღაურება დააკისრა. ეს ძალიან სერიოზული ჯარიმაა და, 
უეჭველია, ამის შემდეგ, მესაკუთრეებიც და მშენებლებიც გაცილებით მეტი 
სიფრთხილით მიუდგებიან შენობათა გადაკეთებას. 

ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ მესაკუთრეს დროდადრო შეიძლება თავის 
საკუთრებაში რამის შეცვლა და გაუმჯობესება დასჭირდეს. თუ კარგად 
მოახერხებს ამას, საინტერესო ფურცელს ჩაწერს შენობის ისტორიაში, როგორც 
ეს სხვებს უწინ უკეთებიათ. თუ ასეთი ცვლილებები კარგად იქნება გააზრებული 
და დეტალებიც გულდასმით განხილული, მაშინ სასურველი იქნება, რომ მათმა 
შეთავაზებამ მხარდაჭერა პოვოს და ნებართვის მიღება არ გაუჯანჯლდეთ. 
ისტორიული შენობის შენარჩუნება დიდი პასუხისმგებლობაა და წვრილმანებში 
ზედმეტი ჩარევით ის არ უნდა იქცეს არასაჭიროდ დამაბნეველი, რომ არ 
გამოიწვიოს მეპატრონის იმედგაცრუება. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

სამი გრაცია, 
უობერნ-აბი, ბედფორდშირი 
კანოვას “სამი გრაცია” საუკეთესო ნეოკლასიკური სკულპტურაა მთელ 
ბრიტანეთში. 

იგი მოქანდაკისგან შეიძინა ბედფორდის მეექვსე ჰერცოგმა. რომიდან 
ჩამოტანილი ქანდაკება სპეციალურად მისთვის აშენებულ “გრაციათა ტაძარში” 
დადგა, უობერნში. როცა ქანდაკება დროებით ვაშინგტონში “ბრიტანეთის 
საგანძურის” გამოფენაზე წაიღეს, იგულისხმებოდა, რომ ხელოვნების 
სხვა ნიმუშებთან ერთად თავის ადგილზე დაბრუნდებოდა. სინამდვილეში, 
მიუხედავად იმისა, რომ ქანდაკება გამოფენილი იყო როგორც მარკიზ 
ტავისტოკის და ბედფორდის მამულის მეურვეთა საკუთრება, იგი გაყიდული 
და შეძენილი იქნა კეიმენის კუნძულების კომპანიის, “ნატიფ ხელოვნებათა 
კაპიტალდაბანდების და დროებითი გამოფენის” მიერ. როცა, სამი წლის 
შემდეგ გეტის მუზეუმმა მოითხოვა ლიცენზია ქანდაკების ექსპორტზე, SAVE-
მა მოსთხოვა ადგილობრივ მთავრობას, გამოეცა გაფრთხილება და კანონის 
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ძალით მოეთხოვა ქანდაკების დაბრუნება მის პოსტამენტზე, I კატეგორიით 
რეგისტრირებულ შენობაში, საიდანაც ის თავიდან გაიტანეს. 

ადგილობრივი ურბანული სამსახურის მოხელეები საქმეს სერიოზულად 
მიუდგნენ, მაგრამ საბოლოოდ მათი რეკომენდაცია კომიტეტის მიერ უარყოფილ 

სამი გრაცია,Waburn Abbey, ბედფორდშირი. ამ შემთხვევაში საკითხი იდგა ასე: 
უნდა გავრცელებულიყო თუ არა ნუსხაში შესული შენობის ნებართვა იმ ქანდაკებაზე, 
რომლისთვისაც თავის დროზე ეს შენობა აშენდა 



129

SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 

იქნა. SAVE-მა ამასობაში გარემოს დაცვის სამინისტროს გააცნო საქმის ვითარება, 
რაზეც მიიღო პასუხი, რომ მინისტრები გამოსცემდნენ გაფრთხილებას, თუ 
ადგილობრივ მთავრობას გაუჭირდებოდა გადაწყვეტილების მიღება. 

ადგილობრივი მთავრობის უმოქმედობა დაემთხვა ქანდაკების 
ექსპორტირების შეჩერების ვადის გასვლას. უეცრად მდგომარეობა უიმედო 
შეიქნა. უელსის პრინცის წყალობით, ექსპორტის შეჩერების ვადა გაგრძელდა, 
მაგრამ წინ კიდევ ერთი დარტყმა გველოდა. გარემოს სამინისტრომ განაცხადა, 
რომ მიუხედავად რჩევისა, რომლის მიხედვითაც, საჭირო იყო ნებართვა 
ქანდაკების გადატანაზე, ვინაიდან ის რეგისტრირებული შენობის ნაწილი იყო, 
მათ მაინც მიაჩნდათ, რომ ქანდაკება მოძრავი ქონებაა და არ ექვემდებარება 
იძულებით ქმედებას. 

SAVE-ის აზრით, გადაწყვეტილება ურთიერთგამომრიცხავი შინაარსის და 
სამართლებრივად არასწორი იყო; ასე რომ, SAVE-ი დაუყოვნებლივ შეუდგა 
იმის ძიებას, თუ რომელი სამართლებრივი ქმედებისთვის მიემართა. ამ 
დროს ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმმა მოიპოვა მესაკუთრეთა ნებართვა 
ქანდაკების დროებით გატანის თაობაზე; საზოგადოებაში კი მიმდინარეობდა 
კამპანია სახსრების შესაგროვებლად, რათა გეტის მუზეუმისგან ქანდაკება ₤7.6 
მილიონად გამოესყიდათ. 

ჩვენ სასწრაფოდ გამოვაქვეყნეთ ანგარიში “შევინარჩუნოთ უობერნის 
კანოვა”, სადაც მოხმობილი იყო ხელოვნების ლუმინარების ოქროს ციტატები 
ქანდაკების შესახებ. მაგრამ მალე ცხადი გახდა, რომ საჭირო თანხის 
შეგროვების შანსი ძალიან დაბალი იყო. ამ დროისთვის SAVE-მა მიიღო 
ნებართვა, სასამართლო განხილვისთვის დაგვექვემდებარებინა მინისტრთა 
გადაწყვეტილება. უეცრად სურათი სრულად შეიცვალა. 

აღმოჩნდა, რომ ახლა უკვე გარემოს სამინისტრო ცდილობდა სხვადასხვა 
საშუალებით ქანდაკების შენარჩუნებას. 1989 წლის ადრე გაზაფხულზე ნიკოლას 
რიდლიმ განაცხადა, რომ შეიცვალა წესები ხელოვნების ნიმუშების ექსპორტის 
შესახებ, რომელთა მიხედვით, კერძო მყიდველებს ისევე, როგორც საჯარო 
ინსტიტუციებს, შეეძლოთ შეეძინათ ობიექტი ექსპორტის შეჩერების დროსაც. 
ამასთან ერთად გავიგეთ, რომ ბიზნესმენი ძმები დევიდ ბარკლი და ფრედერიკ 
ბარკლი გამოთქვამდნენ მზადყოფნას, შეეძინათ ქანდაკება, რომელსაც 
მონაცვლეობით ხან ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმში, ხან შოტლანდიის 
ეროვნულ გალერიაში გამოფენდნენ. 

ამ განცხადებას ფონდი “ნატიფ ხელოვნებათა კაპიტალდაბანდება და 
გამოფენა” (Fine Art Investment and Display) საგრძნობი ანტიპათიით შეხვდა. 
მალე გაირკვა, რომ კომპანია ძმებს ქანდაკებას არ მიყიდდა. ძმების შეთავაზება 
მაინც სასარგებლო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ქანდაკება ქვეყანას რაღაც 
დროით მაინც შეუნარჩუნდებოდა. სულ მალე ხელოვნების მინისტრმა 
განაცხადა, რომ ექსპორტის ლიცენზიაზე უარი ითქვა. 

როდესაც SAVE-ი გამოცხადდა სასამართლოში დედოფლის იურიდიულ 
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ინტერიერები 

მრჩეველ რობერტ კარნუოთთან და საადვოკატო ფირმის, გოულდენსის 
წარმომადგენლებთან ერთად, საქმის ვითარება კიდევ ერთხელ, 
მოულოდნელად შეიცვალა. ხაზინის რწმუნებულმა განაცხადა, რომ ამჟამად 
გარემოს დაცვის მინისტრი იმ მოსაზრებისკენ გადაიხარა, რომ ქანდაკება 
ნუსხაში შესული შენობის ნაწილი არ იყო და ამიტომ მოითხოვა განხილვის 
გადავადება. მან აღიარა, რომ ეს იყო მოხელეთა მხრიდან აზრის შეცვლა და 
მათი სახელით განაცხადა, რომ მინისტრი კიდევ ერთხელ გადახედავს ნუსხის 
საკითხს და ხელახლა გამოიტანს გადაწყვეტილებას. 

ინგლისის მემკვიდრეობის მხარდაჭერით SAVE-მა სასწრაფოდ წარმოადგინა 
კარგად დასაბუთებული მტკიცება იმისა, თუ რატომ უნდა ჩაითვალოს ქანდაკება 
ადგილზე ფიქსირებულად და რატომ შეცვლის მისი მოშორება ძირეულად 
რეგისტრირებული შენობის ხასიათს. ამ სერიოზული არგუმენტირებიდან 
ნახევარ წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ სამინისტრომ ვერ გამოიტანა 
დადგენილება, რომელიც მისი დაპირების თანახმად, სწრაფი წესით უნდა 
გამოეტანათ. 
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ფასადების შენარჩუნება 

ფასადიზმს (როდესაც ფასადის გარეთა (ჩვეულებრივ წინა) მხარის შენარჩუნება 
ხდება და დანარჩენი ახლად შენდება) ბევრი მომხრეც ჰყავს და 
მოწინააღმდეგეც. პურისტები ასეთ მიდგომას, მორალური თვალსაზრისით, 
ალბათ სიყალბედ მიიჩნევდნენ; ჯონ რასკინი და უილიამ მორისი “ტყუილს” 
უწოდებდნენ. უეჭველია, ბევრი ინტერიერი, რომელიც ამ გზით ხელყვეს, დღეს 
შენახვის ღირსად ჩაითვლებოდა (მაგ., ჯონ ნაშის ინტერიერები რეგენტის 
პარკის ირგვლივ). 

რასაც დღეს რიგითობის ელფერი დაჰკრავს, შეიძლება მომავალი 
თაობისათვის დიდი ინტერესის საგანი გახდეს. მაშინაც კი, როცა შენობა 
შიგნიდან შედარებით უბრალოა, დროის გასვლის შემდეგ მისი ყველა 
ისტორიული არქიტექტურული დეტალი და ქსოვილი უზომო მნიშვნელობას 
იძენს. ამიტომ სასურველია, რაც შეიძლება მეტად შევინარჩუნოთ 
თავდაპირველი ინტერიერი.

ყველა არსებულ შენობას შეიძლება შევხედოთ როგორც პოტენციურ 
რესურსს. მათი დანგრევა იმისათვის, რომ ავაშენოთ თუნდაც თითქმის 
იდენტური შენობა, მოითხოვს ახალ მასალას და ენერგიას და მას ვერაფრით 
ექნება სული იმ შენობისა, რომელიც მის ადგილას იდგა. 

თუმცაღა, უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ ბევრგან ვერასოდეს მოხდებოდა 
კონსერვაციის არეალის შექმნა, თუ ადგილობრივი მთავრობა უარს იტყოდა 
ფასადების მიღმა მშენებლობაზე. დეველოპერები მზად არიან, შეინარჩუნონ 
ნაგებობის ფასადი, ოღონდ ამის სანაცვლოდ მშენებლობის ნებართვა მიიღონ. 

სხვა რომ არაფერი, ქუჩის არქიტექტურული ღირებულების სულ უფრო 
მეტი აღიარება ხდება. ბევრი ქუჩა ფასადების კოლექციაა. ქუჩის პანორამა 
ერთგვარად დამოუკიდებელია ფასადების მიღმა არსებული ნაგებობებისაგან, 
რომლითაც მოსიარულენი, რომელთაც ფეხიც არ შეუდგამთ შიგნით, გარედან 
ტკბებიან. ფასადს აქვს ქალაქისთვის როგორც ორნამენტის, ისე შენობის 
შენიღბვის ფუნქცია. 

9
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ფასადების შენარჩუნება 

საფრთხილო ისაა, რომ რაღაც ხნის შემდეგ მესაკუთრემ შეიძლება თქვას: 
“არ ღირს ამის შენარჩუნება, ეს ხომ მხოლოდ ფასადია”. ადაპტირებულ 
ან მთელი სისრულით შენარჩუნებულ შენობას შეიძლება ბევრი სიცოცხლე 
ჰქონდეს; მხოლოდ ფასადის შენარჩუნებამ მას შეიძლება მხოლოდ ოცი წლით 
გაუხანგრძლივოს სიცოცხლე. მაგრამ თუ ერთხელ აღიარეს მოცემული ფასადის 
მნიშვნელობა ქუჩისთვის, მაშინ არგუმენტი მისი შენარჩუნებისთვის, როგორც 
ქალაქის იერსახის განმსაზღვრელის, უნდა შენარჩუნებულ იქნეს. ამიტომ, 
აუცილებელია, რომ ფასადის უკან ახალი შენობა ისე იყოს აგებული, რომ მისი 
მოშორება შეიძლებოდეს უფრო ადრეული სტრუქტურის დაუზიანებლად. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

გილდჰოლის სამუსიკო სკოლა, ლონდონი 
განსაკუთრებული ქვისკვეთილობით გამორჩეული ეს შენობა 1980 წელს კინაღამ 
დაანგრიეს. დეველოპერების, ტრაფალგერ ჰაუსის და უიმპის საერთო 
პროექტით უნდა აშენებულიყო მასიური ახალი შენობა ტიუდორის ქუჩასა და 
სანაპიროს (სადგურ ბლაკფრიერზის მიდამო) შორის. მათი პროექტით, არ 
დაინგრეოდა ლონდონ-სიტის ვაჟთა სკოლა სანაპიროზე, მაგრამ მის უკან 
ყველა შენობა, მათ შორის, სამუსიკო სკოლა პირწმინდად უნდა აეღოთ. 

შენობა აშენდა 1885-97 წლებში. ამ სამუსიკო სკოლის ადრეული ნაწილი 
დაპროექტებული იყო სერ ჰორას ჯოუნსის მიერ (ბილინგსგეიტის არქიტექტორი). 

გილდჰოლის სამუსიკო სკოლა, ლონდონი. ეს დეკორატიული ფასადი შერწყმულია 
ახალი ნაგებობის სტრუქტურასთან 
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შენობა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა უჩვეულო ქვისკვეთილობით, 
გირლიანდებით და ელეგანტურად დეკორირებული oeil de boeuf (ხარისთვალა) 
სარკმლებით. 

SAVE-მა ეს გეგმა მძაფრად გააპროტესტა. ცოტა ხნით ადრე 
სამწუხარო ფაქტის, ტრაფალგარ ჰაუსის მიერ ფაიარსტოუნის ფაბრიკის 
დანგრევის გათვალისწინებით, ჩვენ ვაიძულეთ, რომ სამუსიკო სკოლა 
დაერეგისტრირებინათ. ამავე დროს წერილობით მივმართეთ ტრაფალგარ 
ჰაუსს, რომ სკოლას არ შეხებოდნენ. პასუხი დამაიმედებელი არ იყო, მაგრამ 
ნახევარი წლის შემდეგ პროექტი მაინც შეცვალეს. გადაწყვიტეს დაეტოვებინათ 
სამუსიკო სკოლის საუცხოო ფასადი და მის უკან ახალი შენობა აღემართათ. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

წმინდა გიორგის საავადმყოფო 
უილიამ უილკინსის მიერ ბერძნული აღორძინების სტილში (გვიანი 

ნეოკლასიციზმი – მთარგმ.) აშენებული საავადმყოფო, რომელიც ჰაიდ-
პარკს გადმოჰყურებს, უთუოდ ლონდონის ერთ-ერთი ყველაზე ნაცნობი 
ღირსშესანიშნაობაა. SAVE-ის პრობლემას ის წარმოადგენდა, რომ ბოლო 
ხანებში ნაგებობა იმდენად შეცვლილი იყო, რომ ბევრი ეჭვობდა, ღირდა თუ არა 
მისი შენარჩუნება. SAVE-ის აზრით, საავადმყოფო რეგენტობის ხანის ქალაქის 
პანორამის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენდა, რომელიც სამეფო 
პარკების თავმოყრის შუაგულში მდებარეობდა, ჰაიდ-პარკის შესასვლელში 
დესიმუს ბერტონის მიერ აგებული იონური თაღის მეზობლად და ლორდ აპსლის 
სახლის სიახლოვეს. 

როგორც კი SAVE-მა შენობის მნიშვნელობის დასაბუთება მოამზადა, 
ამ საქმესთან დაკავშირებულმა ყველა მხარემ აღიარა, რომ შენობა, 
როგორც ლონდონის ხედის ნაწილი, უნდა გადარჩენილიყო. შიდა სივრცეში, 
არქიტექტურული თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი იყო ორსართულიანი 
შემოსასვლელი ჰოლი, რაც ხელუხლებელი უნდა დარჩენილიყო. ინტერიერის 
დანარჩენი ნაწილი კი ძალიან იყო სახეცვლილი წლების მანძილზე და მხოლოდ 
აქა-იქ ჩანდა თავდაპირველი ინტერიერის მცირე ფრაგმენტები. 

შესაბამისად გადაწყდა, რომ SAVE-ი დათანხმებულიყო, უილკინსის შენობა 
სასტუმროდ გადაეკეთებინათ, რომლის უკან იქნებოდა ოფისი. მიუხედავად 
ჯანმრთელობის დაცვის მოხელეთა, გროსვენორ ისტეიტის და დეველოპერის 
მხრიდან ზეწოლისა, ეს შეთანხმება მიღწეულ იქნა, რადგან შევძელით 
დარწმუნება, რომ პროექტი მომგებიანი იქნებოდა. უილკინსის ელეგანტური 
სტუკოიანი ფასადი გადარჩა და მომავალში მას უფრო მოხდენილი და 
ღირსეული სახე ექნება, ვიდრე ბოლო დროს. 
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ბრიტანეთის ბევრ ისტორიულ ქალაქში ოდითგან მაღაზიები და ვაჭრობა 
დომინირებს. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაზიების ტრადიციული ფასადები 
ხიბლსა და ინდივიდუალობას სძენს ქუჩებს, გასულ საუკუნეში მათ მაინც 
უპრეცედენტო ზიანი განიცადეს. SAVE-ის ანგარიშმა “ბრიტანეთის დიდი ქუჩების 
რისხვა” ეს დაზიანებები ვიზუალურად ასახა. იქვე წარმოადგინა საკითხთან 
დაკავშირებით ურბანული დაგეგმარების უწყების მოხელეების და სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციების შეხედულებები, ასევე პრობლემისადმი სწორი 
და გულისხმიერი დამოკიდებულება. ანგარიში იწყება გამანადგურებელი 
სიტყვით: 

“იყავ შემგუებელი”. ასეთია ახალი მცნება ეროვნული ორგანიზაციებისა, 
რომელიც დომინირებს მთავარ ქუჩებში მთელ ბრიტანეთში. 
განსხვავებულობის, ინდივიდუალობისა და რეგიონული თავისებურების 
ადგილი აღარ არის. სტანდარტული ფირნიშები და წინკარები, 
საფირმო ფერები, წარწერები და სტილიზებული ლოგოები ერთმანეთს 
უსახურობაში ექიშპებიან. წარმოსახვის ეს სიღატაკე – განსაკუთრებით, 
მჭახე ფერები და შეუსაბამო მასალა – შემაშფოთებელი სიჩქარით ჩვენ 
თვალწინ აღარიბებს ჩვენს ქალაქებს. სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ყველგან 
მსგავსი ქუჩები შეგხვდებათ. თითქოს ამას თამამი და გამორჩეული სახის 
მისაცემად აკეთებენ, თუმცა შედეგი, ჩვეულებრივ, ისაა, რომ სავაჭრო 
ცენტრები უღიმღამობისა და ერთფეროვნების საფეხურზე დაჰყავთ. 

პრობლებას ორი მხარე აქვს: ერთი, რომ მთავარი ქუჩების მოწყვლად 
ნაწილებში ჩნდება უშნო დიზაინის დაუშვებლად მაღალი და განიერი 
შენობები, რომელთაც ქვედა სართულთან კავშირი არ აქვთ და ქმნიან 
მკვდარ ზონას მაღაზიის ფასადის თავზე. 

მეორე, ამახინჯებენ არსებულ შენობებსაც, აჭრელებენ რა მათ 
შეუფერებელი სტანდარტული აბრებით, ხოლო ზედა სართულებს 
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იმგვარად მინავენ, რომ ისინი ჰაერში გამოკიდებულად გამოიყურება.
შენობა იშვიათად აღიქმება ერთ მთლიანობად. მაღაზიის ფასადებს 

ასხვაფერებენ იმის გაუაზრებლად, თუ რამდენად კონტრასტშია ან 
ეხამება ზედა სართულს პროპორციის, მასალისა და დიზაინის მიხედვით. 
არც ის ანაღვლებთ, რომ ამგვარი მიდგომა ისტორიული ქალაქის და 
კონსერვაციის არეალის თავისებურებას კლავს. ბრიტანეთში თითქმის 
ყველა მთავარ ქუჩას აქვს თავისებური ხასიათი, რასაც ფრთხილად უნდა 
გაესვას ხაზი და არა – უსარგებლოდ და ბრუტალურად. 

საკმაოდ დიდხანს ადგილობრივი ურბანული დამგეგმარებლები 
და ადგილობრივი სამოქალაქო ჯგუფები აწარმოებდნენ უთანასწორო 
ბრძოლას ერთი ტიპის მაღაზიათა ქსელების ძალადობრივი ტაქტიკის 
წინააღმდეგ. ქუჩის რიგის მაღაზიები იმუქრებოდნენ, რომ თავიანთ 
ბიზნესს სხვა ქალაქში გადაიტანდნენ, თუ ურბანული სამსახურის 
მოხელეები არ მიიღებდნენ სტანდარტულ ფორმულებს. მათ 
არქიტექტორებს თუ საკუთრების სააგენტოებს არგუმენტად მოჰყავდათ 
ახლომახლო მდებარე დამახინჯებული შენობების პრეცედენტები, 
რათა გაემართლებინათ კიდევ ერთი შეუფერებელი დიზაინი, რომელიც 
უარყოფითად აისახება ქალაქის ხასიათზე. 

სახელმწიფო ორგანიზაციები, რომლებიც სინამდვილეში კარგი, 
ფრთხილი დიზაინის მაგალითს თვითონ უნდა იძლეოდნენ და გზას 
უკვალავდნენ ურბანული გარემოს გაუმჯობესებას, ძალიან ხშირად ვერ 
ხედავენ ადგილობრივ საჭიროებებს. 

ორი მთავარი დამნაშევე გამოიკვეთა. პირველი, ფირმები და ამ ფირმებში 
მომუშავე არქიტექტორები, რომლებიც დაჟინებით მოითხოვენ სტანდარტულ 
ფორმულას ადგილობრივი პირობების გაუთვალისწინებლად. მეორე, 
მაღაზიების შიდა მოწყობაზე მომუშავე ფირმები და ისინი, ვინც მაღაზიის 
ფირნიშებს ქმნიან.

მეორე ანგარიშში SAVE-მა შეიმუშავა მაღაზიის ფასადებისთვის მითითებები, 
რაც ძალიან ბევრმა ადილობრივი მთავრობის მოხელემ გაითვალისწინა. ბევრმა 
მათგანმა თავადაც გამოსცა საკუთარი ბროშურები, რომლებშიც შეემუშავებინა 
სპეციალური გზამკვლევები იმის მაგალითებით, თუ რა არის კარგი და ცუდი 
პრაქტიკა. აღსანიშნავია ისიც, რომ კონსერვაციის არეალის კანონმდებლობა 
ადგილობრივ ურბანულ სამსახურს მაღაზიების ფასადებზე უფრო მეტი 
კონტროლის უფლებას ანიჭებს, ვიდრე ნაგებობის სხვა ნაწილებზე.

როცა საქმე გვაქვს მაღაზიათა ფასადებთან, უპირველესად უნდა 
დავრწმუნდეთ, რომ თვითმყოფადობა შენარჩუნებულია და გულისხმიერებით 
არის ნაპატრონები. XIX საუკუნის უმარტივესი მაღაზიის ფასადიც კი შეიძლება 
მიმზიდველად იყოს დეკორირებული. სხვა შემთხვევები გვიჩვენებს, რომ 
თავდაპირველი ლავგარდნის დეტალიც კი შეიძლება ხელუხლებელი იყოს იმ 
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კუკბრიჯ-სტრიტი, ლიდსი. ეს ძველი შენობები, ზემოთ, ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ 
აღადგინეს, ქვემოთ, და ინარჩუნებს ყველა თავდაპირველ თვისებას 
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აბრის უკან, რომელიც საუკუნეთა გაყრის მიჯნაზე მაღაზიათა რიგებიდან არის 
შემორჩენილი. 

ფერების კარგი არჩევანი და წარწერისათვის გულდასმით შერჩეული ასოები 
შეიძლება თქვენთვის პირველი არჩევანი იყოს. თუ ადგილი აქვს დაზიანებას, 
კერძოდ, ჩამოფხეკილია მაღაზიის ფასადი და სარკისებრი მინების თავზე 
დატოვებულია მშვენიერი აგურის ან ქვისწყობის რიგები, ღირს მის აღსადგენად 
გზების ძიება. ხშირად შემორჩენილია ძველი სურათები ან ღია ბარათები, 
რომლებზეც ჩანს თავდაპირველი დეტალი. 1900-იანი წლები მაღაზიათა 
ფასადების დიზაინში ოქროს ხანა იყო. პრაქტიკულად, შეიძლება ითქვას, რომ 
ყველა “არტს-ენდ-კრაფტის” ან არტ ნუვოს შენობას ქვემოთ ჰქონდა მაღაზიის 
ჩინებული ფასადი. 

აღდგენის ეფექტი ძალიან დიდი იქნება, რადგან ამით ქუჩას დაუბრუნდება 
მისი იერსახის განმსაზღვრელი მნიშვნელოვანი შენობები. ტრადიციულ 
მაღაზიათა ფასადებზე ყურადღების გამახვილება წმინდად კომერციული 
თვალსაზრისითაც კი თვალსაჩინოა ახალ მშენებლობებში, სადაც ხშირად 
იყენებენ სხვადასხვა ისტორიულ სტილს, რათა აღიარება მოუტანონ ახალ იმიჯს.

ამავე მიზეზით არის მოთხოვნა მაღაზიის ახალი ფასადის დიზაინზე, 
რომელიც სტილისტურად შეიძლება ერთობ ინდივიდუალურია, მაგრამ ამავე 
დროს ანგარიშს გაუწევს ზედა და გვერდითი ნაგებობის ხასიათს. ვენაში 
არქიტექტორმა ჰანს ჰოლეინმა შექმნა პატარა მაღაზიების ფასადების დიაზაინი, 
რომელმაც სენსაცია გამოიწვია. შესაბამისად, არ არსებობს საფუძველი 
ვიფიქროთ, რომ სწორად მორგებულ ახალი მაღაზიის ვიტრინას, თანამედროვე 
ან თუნდაც ფუტურისტულ სტილში, არ შეუძლია მთავარ ქუჩასაც შემატოს 
სიცოცხლე. 
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ქუჩის მცირე არქიტექტურული 
ფორმები 

დიდი და პატარა ქალაქებისა თუ სოფლების თავისებურებას და ხიბლს დიდწილად 
ქუჩის კარგი მოკაზმულობა განაპირობებს. თუმცაღა, მათი უმეტესობა 
უგულებელყოფილია ან უაზროდ გადაკეთებულია. საჭიროა იმის აღიარება, 
რომ ქუჩის ხასიათს უმთავრესად ქუჩის საფარი ან მოკირწყვლა განსაზღვრავს. 
თქვენ თუ შუა საუკუნეების ეკლესიაში შეხვალთ, ძველი ქვის იატაკის დანახვა 
და შეგრძნება მაშინვე გაუწყებთ, რომ თქვენ წინაშეა ეკლესია, რომელსაც 
რესტავრატორის ხელი არ შეხებია. 

ყველა ძველი ქვის ფილა და გრანიტის ბორდიური იმსახურებს შენახვას. 
ბევრი ქუჩის და გზის ზედაპირის ქვემოთ შენახულია თავდაპირველი 
მოკირწყლული ზედაპირი. არ დაუშვათ, რომ ეს ქვები ამოთხარონ და 
გადაყარონ. როგორც მიწისქვეშა არქეოლოგიური ობიექტები, ესეც მომავლის 
რესურსია. კარგად დააკვირდით მოკირწყლულ ზედაპირს, შეიძლება ბევრი 
მისი დეტალი ისტორიას ინახავს. ბევრ ძველ სახლთან ნახშირის სარდაფების 
სახურავები განსხვავებული წყობით არის გადახურული, რომლებიც მათი 
ჩამომსხმელი საამქროების სახელს ატარებს. ძველ სახლებთან ჯერ კიდევ 
შეიძლება გადააწყდეთ ტალახის ჩამოსაფხეკებს. 

ქუჩის მცირე არქიტექტურული ფორმების ბევრი კატეგორია შეიძლება 
აღირიცხოს: საფოსტო ყუთები, სატელეფონო ჯიხურები, სასმელი წყლის 
შადრევნები და ავტობუსის გაჩერების ფარდულები. ტრადიციულ საფოსტო 
ყუთებს, ოვალური იქნება, მრგვალი თუ რვაკუთხა, დღეს თითქოს საფრთხე 
არ ემუქრება, სამაგიეროდ, საფრთხის ქვეშაა კედელზე მიმაგრებული ყუთები. 
ხმაურიანი საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგად ათასზე მეტი (შეიძლება 
50,000-დან) სატელეფონო წითელი ჯიხურია აღნუსხული, მაგრამ ეს, რა თქმა 
უნდა, მხოლოდ მცირედია. უნდა დავიცვათ და შევინარჩუნოთ ის, რაც ადგილის 
ღირსშესანიშნაობაა. წითელი ტელეფონის ჯიხური სოფლის სიმწვანის ფონზე 
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არის ქალაქგარეთის ხედის ნაწილი, თავის მხრივ, ისეთივე კვინტესენციური, 
როგორიც არის სოფლის ტბა ან პაბი. ასეთ გარემოებაში წითელი სატელეფონო 
ჯიხური თავისთავად კი არ არის განსაკუთრებული, თუმცა მნიშვნელოვანია იმ 
გარემოსათვის. 

მეოცე საუკუნის დასაწყისში დიდი მონდომებით მოეკიდნენ სოფლად 
ავტობუსის გაჩერების ფარდულების დიზაინის საკითხს. ეს ფარდულები არა 
მარტო უნდა შევინახოთ, არამედ ფხიზლად უნდა ვიყოთ, რომ ქუჩის სხვა 
მცირე არქიტექტურული ობიექტი, მაგალითად, სრულად შემინული ახალი 
სატელეფონო ჯიხური, მათზე არ იყოს მიჯრით მიდგმული. 

აქტიური ადგილობრივი საზოგადოება მუდამ კონტაქტში უნდა იყოს არა 
მხოლოდ ადგილობრივ მთავრობასთან, არამედ კომუნალური მომსახურების 
დაწესებულებებთან. მხოლოდ ის კი არ უნდა შევინარჩუნოთ, რაც ძველია და 
ღირებული, არამედ უნდა ვიზრუნოთ, რომ ახალიც ეხამებოდეს მას. ეს ეხება 
გზის მაჩვენებლებს, ქუჩის სახელის დაფებს, ლამპიონებს და გადასასვლელებზე 
განთავსებულ ბოძებს. 

ყურადღება უნდა მიექცეს საკუთრების საზღვრების აღმნიშვნელ 
საშუალებებსაც, როგორებიცაა: რკინის ზღუდეები, ღობეები, ბალუსტრადები 
და კედლები. მთელ ქვეყანაში ძველი ქუჩის იერსახეს ენით გამოუთქმელი ზიანი 
მიადგა, როცა ომის დროს რკინის მოაჯირები მოხსნეს თითქოსდა საომარი 
ტექნიკისთვის; არადა, თუჯი სულაც არ იყო საჭირო თოფებისა და ტანკების 
დასამზადებლად. 

რკინის ზღუდეები გადარჩა იქ, სადაც სახიფათო იყო მათი მოშორება, 
მაგალითად, კიბეების ჩაყოლებაზე ან ცოკოლის ირგვლივ, მაგრამ 
ვიქტორიანული სტილის სახლები, რომელთაც უმეტესწილად სახლის წინ 
ჰქონდათ ბაღები, ძალიან დაზიანდა. წარსულში ელეგანტურმა და ჰარმონიულმა 
ქუჩამ უბადრუკი და გაუგებარი სახე მიიღო ძველის ადგილზე ალალბედად 
ამოშენებილი კედლებითა და ბალუსტრადების დაყენებით. ბევრი ფოტოსურათი 
არის შემორჩენილი, რომლებზეც ჩანს თავდაპირველი ზღუდეები. კარგი 
იქნებოდა, ინგლისის მემკვიდრეობას და ზოგ ადგილობრივ მთავრობასაც 
გრანტები გაეცა ზღუდეების გამოსაცვლელად. 

ვიქტორიანული ეპოქის დიდ სტუკოიან სახლებს, მეტწილად, უფრო 
ბალუსტრადები ჰქონდათ, ვიდრე რკინის ზღუდეები. ეს ქმნის რისკს, რომ სახლის 
წინ შეიქმნება მანქანების სადგომი. სახლის წინ მანქანის კერძო სადგომის 
გაკეთება ხშირად ქუჩის საპარკინგე სივრცის დაკარგვას იწვევს ისე, რომ წმინდა 
მოგება არავის რჩება, ქვეითად მოსიარულეთათვის კი საფრთხე იქმნება. 

მუდამ საფრთხის ქვეშ მყოფი ქუჩის კაზმულობა მომხიბვლელობის წყაროა 
და ამ თემაზე ნებისმიერი ლიტერატურა ან ლექცია ყურადღებას იქცევს. 
მთავარი დევიზი უნდა იყოს “ცნობიერების გაზრდა”. თუ ეს მოხდა და ქუჩებს 
შევუნარჩუნეთ სიცოცხლე, ისინი კიდევ ძალიან დიდხანს არ დაკარგავენ 
მიმზიდველობას. 
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ბაზრები 

ბაზარი ქალაქური ცხოვრების ერთ-ერთი უძველესი მახასიათებელია. შუა 
საუკუნეებში ინგლისის მრავალ ქალაქს ჰქონდა მეფისგან მინიჭებული 
ნებართვა, ყოველკვირეული ბაზრობა გაემართათ. ბევრი ქალაქი დღესაც 
მისდევს ამ ტრადიციას და ერთი დღე ბაზრობის დღედ აქვს გამოცხადებული. 
ბევრმა ქალაქმა მეცხრამეტე საუკუნეში მუდმივი გადახურული ბაზრები 
დააარსა. 

დღეს ბაზრის არსებობა საფრთხის ქვეშ დგას იმ კონკურენციის გამო, 
რომელსაც მას სუპერმარკეტები და ქალაქის გარეუბნის ჰიპერმარკეტები უწევს. 
ბევრი მომხმარებელი მაინც ღია ბაზრის ერთგული რჩება. ჩესტერფილდში 
ქალაქის საბჭოს გადაწყვეტილება, ბაზარზე დაეშენებინა ახალი, გადახურული 
სავაჭრო ცენტრი, რომელიც ძველსაც მოიცავდა, მოსახლეობამ გააპროტესტა 
პეტიციით, რომელსაც 80,000 კაცი აწერდა ხელს. ამიტომ გეგმაზე უარი ითქვა. 

თუ ქუჩის ღია ბაზარს შეუძლია ცვალებად მოთხოვნილებას მოერგოს: 
ბოსტნეულობის გაყიდვიდან ძველმანებით ვაჭრობაზე გადავიდეს, გადახურულ 
ბაზარს ეს გაუჭირდება. 

თავიდან მთავრობა გეგმავდა, ცენტრალურ ლონდონში კოვენტ-გარდენის 
ყვავილების ბაზარი და ბილინსგეიტის თევზის ბაზარი დაენგრია, როცა იქაური 
მოვაჭრეები სხვა ადგილას გადავიდნენ. მოცემულ მომენტში სპიტლფილდის 
ბაზრის მიმართ იმავე მიდგომას ამჟღავნებს სიტი კორპორეიშენი და ტაუერ 
ჰამლეტსი. 

სრულიად სადა საბაზრო ნაგებობაც კი ქალაქის მიმზიდველობის ნიშანია. 
ნებისმიერ ქალაქს, რომელსაც კონკურენციას უწევს ქალაქგარეთ ვაჭრობა, 
სჭირდება ჰქონდეს ისტორიული ცენტრი – სასიამოვნო და კეთილგანწყობილი 
ადგილი, სადაც ხალხი მივა, ივაჭრებს და გაისეირნებს. სწორედ ასეთი 
ცოცხალი, ფერადი ბაზარი ქმნის ქალაქის ბუნებრივ ცენტრს. 

იქ, სადაც აღარაა პროდუქტების ბაზრის მოთხოვნილება, ადვილად ხდება 
ბაზრის ნაგებობათა გადაკეთება. 
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მთავარი ამოცანა უნდა იყო ახალი საზოგადოებრივი ფუნქციის მოძებნა, 
კომერციული თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს ვაჭრობას. ბევრი ბაზარი 
განთავსებულია მოედანზე ან საჯარო სივრცე აკრავთ გარშემო, ამიტომ ისინი 
განაპირობებენ ბუნებრივი თავშეყრის ადგილს. 

კარგად გადაკეთებულმა ბაზრის შენობამ შეიძლება ახალი სული შთაბეროს 
მთელ გარემოს: ამის კლასიკური მაგალითია კოვენტ-გარდენი, რომლის 
ირგვლივ არსებული ხილისა და ბოსტნეულის ბითუმად ვაჭრობის ყველა 
ნაგებობა გადაკეთდა მაღაზიებად, ღვინის ბარებად და რესტორნებად. აქცენტი 
შეიძლება გაკეთდეს საკმაოდ პატარა ერთეულებზე, რომელთა გამოყენება 
შეიძლება როგორც საცალო ვაჭრობის, ისე სარესტორნო ობიექტად. ამგვარად, 
ბაზრის ადგილები მკვეთრად უპირისპირდება ადგილობრივ სუპერმარკეტებს და 
გადახურულ სავაჭრო ცენტრებს, სადაც თავს იყრის დიდი ქსელური მაღაზიები. 
ყოფილი სიმინდის ბირჟის არაერთი შენობა იქცა სავაჭრო პასაჟებად. 

კიდევ ერთი საზოგადოებრივი დანიშნულება, რაც შეიძლება ბაზრის 
შენობას მოეძებნოს, არის სამუზეუმო სივრცედ გადაკეთება. მანჩესტერის 
ყოფილი ყვავილების ბაზარი (Lower Campfield Hall) გადაკეთებულია 
ქალაქის მეცნიერების მუზეუმის საჰაერო და კოსმოსის საგამოფენო 
სივრცედ, სადაც მაღალი გადახურვა საკმარის სივრცეს უზრუნველყოფს დიდი 
ექსპონატებისათვის. იქვე ახლოს ქალაქის ყოფილი ბამბის ბირჟა მასპინძლობს 

წარმატებული ნორთერნ-მარკეტი, რომელიც გადაურჩა ახალ მშენებლობას და დღეს 
ადგილს უთმობს მოვაჭრებსა და მყიდველებს 
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კოსმოსის საუკუნის თეატრს, რომელიც მოთავსებულია ორიგინალურ, 
უსაყრდენო კაპსულაში და რომელიც აგებულია დილერების სართულზე დიდ, 
ცარიელ სივრცეში. 

მთავარია გავაცნობიეროთ, რომ ბაზარი არის ყველა ქალაქის 
ბუნებრივი ფოკუსი და, შესაბამისად, პოტენციური ქონება. მაშინაც კი, 
როცა არქიტექტურულად ბაზრის შენობები სადაა, კარგად გაწმენდა-
გაკრიალება და გადაღებვა მაშინვე გამოააშკარავებს მათ მიმზიდველობას 
და თვალწარმტაცობას. ბაზრის კომპლექსის პირობები ხელსაყრელია ბევრი 
დამწყები და მზარდი ბიზნესისთვის. ახალი გადახურული სავაჭრო ცენტრები, 
ცხადი უპირატესობით ჩვენი ტიპის კლიმატურ პირობებში, გამიზნულია უკვე 
დამკვიდრებულ ბრენდის მაღაზიებზე, რომლებსაც შეუძლიათ დიდი ქირა 
გადაიხადონ. გადაკეთებული ბაზრები განსხვავებულ შესაძლებლობას იძლევა, 
რაც ახალ განზომილებას ანიჭებს ურბანულ ცხოვრებას. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

საზეიმო დარბაზი, 
კოვენტ-გარდენი, ლონდონი 
გარემოს დაცვის მინისტრს პარლამენტისგან აქვს მინიჭებული მოვალეობა – 
და არა მხოლოდ ძალაუფლება, შეადგინოს იმ შენობათა სიები, რომელთაც 
აქვთ ისტორიული და არქიტექტურული ღირებულება. თავისთავად ცხადია, 
რომ ის ამ ყოველივეს თვითონ პირადად არ აკეთებს. დიდი ხანია, რაც 
შემუშავებულია ნუსხაში შეტანის სახელმძღვანელო პრინციპები და არსებობენ 
მკვლევრები, რომლებიც ასრულებენ ამ ამოცანას. მაგრამ დროდადრო იყო 
ისეთი შემთხვევები, როცა მინისტრებს, ან მეტწილად ოფიციალურ პირებს, 
შენობის ნუსხაში შეტანა სასურველად არ მიუჩნევიათ, გულახდილად რომ 
ითქვას, წმინდად პოლიტიკური მოსაზრებებით. ამ შემთხვევების უმეტესობას 
განსაზღვრავს დამოკიდებულება “ნუ შეგვაწუხებინებთ ჩვენს მეგობრებს”. 
ხშირად ის შენობები, რომელთა გაყიდვა უნდოდა ადგილობრივ მთავრობას, 
ნაციონალურ მრეწველობას ან სამინისტროებს, არ შესულა ნუსხაში. 

გარდა იმისა, რომ უსამართლოა, იყენებდე ერთ პოლიტიკას საჯარო 
სექტორის მიმართ და მეორეს კერძო სექტორის მიმართ, ასეთი მიდგომა 
ხშირად საპირისპირო შედეგს იძლევა, იწვევს რა მეტ წინააღმდეგობასა და 
შეფერხებას, რაც კიდევ უფრო ართულებს აღნიშნული ნაგებობების გაყიდვას. 

ასეთ შემთხვევებში ისტორიულ შენობათა ინსპექტორი, ჩვეულებრივ, 
რეკომენდაციას იძლეოდა, რომ შენობა აღერიცხათ, მაგრამ ამას ყურად არ 
იღებდნენ. ნათელია, რომ ყველა მინისტრმა ასეთ ვითარებაში უნდა გამოიჩინოს 
სიფრთხილე, მაგრამ თუ ცხადი ხდება, პროფესიული რეკომენდაციის 
უგულებელყოფა, მაშინ საამისოდ უნდა არსებობდეს ძლიერი არგუმენტი. 

კოვენტ-გარდენის საზეიმო დარბაზი იქცა ერთ-ერთ ასეთ საქმედ. ის იყო 
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თავიდან უცხოური ყვავილების ბაზარი – ვიქტორიანული და ედუარდისეული 
ეპოქის სტილის ბაზრის შენობების სერიიდან ერთ-ერთი, რომელმაც არსებითად 
განსაზღვრა კოვენტ-გარდენის იერსახე. ლონდონის დიდი საბჭო აპირებდა 
მის დანგრევას და იმედოვნებდა ამაში ₤1.5 მილიონის აღებას. ერთიმეორის 
მიყოლებით შესულ მოთხოვნებს, აღერიცხათ ნაგებობა, უარს ეუბნებოდნენ. 
გარდატეხა 1980 წელს მოხდა, როცა ჩვენ მივიღეთ ყოფილი ლეიბორისტი 
მინისტრის წერილის ასლი მაიკლ ჰეზელტინის მიმართ. ეს უკანასკნელი 

საზეიმო დარბაზი, კოვენტ-გარდენი, ლონდონი. რეგისტრირებულ იქნა გარემოს 
დაცვის სამინისტროს მიერ SAVE-ის ზეწოლის შედეგად 
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წინა ხელისუფლების დროს პასუხისმგებელი იყო ისტორიულ შენობებზე. ის 
წერდა, რომ ინსპექტორის რეკომენდაციით შენობა იმსახურებდა აღრიცხვას, 
მაგრამ ლონდონის დიდ საბჭოს იგი და მისი კოლეგები დაურწმუნებია, რომ 
გამოყენების სხვა ალტერნატივა არ არსებობდა და შენობის დარეგისტრირება, 
უბრალოდ, “საჯარო ფინანსების დიდ დანაკარგს” მოიტანდა. SAVE-მა, 
რომელსაც მაშინ საზეიმო დარბაზის კამპანია ჰქონდა გაჩაღებული, შეიმუშავა 
ალტერნატიული გამოყენების პროექტი, რომელიც მიმდებარე ცარიელ 
ტერიტორიაზე მშენებლობასაც გულისხმობდა. ჩვენი მტკიცებით, ეს უფრო მეტ 
ფინანსებს მოიტანდა, ვიდრე ახალი შენობა. 

მისტერ ფრისონის წერილის საფუძველზე SAVE-ის იურისტების რჩევა 
იყო, რომ SAVE-ს სამართლებრივი ქმედების – “მანდამუსისთვის” მიემართა, 
კერძოდ: აეღო სასამართლოს დადგენილება, რომელიც აიძულებდა მინისტრს, 
გაეკეთებინა ის, რაც მას კანონმდებლობით ევალებოდა. იურისტის წერილის 
გაგზავნიდან 24 საათში შენობა იქნა აღნუსხული. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

ბილინგსგეიტის თევზის ბაზარი 
სიტის კორპორაცია აღაშფოთა იმ გარემოებამ, რომ ბილინგსგეიტის თევზის ბაზარი 
1980 წელს სიაში შეიტანეს. თუმცა კი ბოლოს კორპორაციამ შენობის გაყიდვით 
სამჯერ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღო იმასთან შედარებით, რასაც შენობის 
დანგრევით ვარაუდობდა. 

როცა შევიტყვეთ, რომ მოვაჭრეები გადადიოდნენ ახალ ნაგებობაში 
დოკლანდის ტერიტორიაზე, ხოლო სერ ჰორას ჯოუნსის ნაგები ვიქტორიანული 
სტილის ბაზარი უნდა დახურულიყო, მაშინვე დავუკავშირდით რიჩარდ 
როჯერსს, რომელსაც ცოტა ხნის წინ მიღებული ჰქონდა ლოიდის ახალი შენობის 
დაგეგმვაზე ნებართვა, და ვკითხეთ, ხომ არ იმუშავებდა აღდგენის პროექტზე. 
თევზის ძველი ბაზარი, ამბობდა “სიტი კორპორეიშენი”, ჩაიძირება მდინარე 
ტემზის ტალახში, როგორც კი ცოკოლის სართულზე მაცივრის განყოფილება 
დაიწყებსო გადნობას. კიდევ უფრო საინტერესო რამ იკითხებოდა მათ 
ანგარიშში: შენობა “განიცდის კოროზიას თევზის წვენების გამო”. 

SAVE-ის დაუყოვნებელი ამოცანა იყო, ეჩვენებინა, რომ კოსერვაცია ისეთივე 
ფინანსურ სარგებელს მოიტანდა, როგორც შენობის დანგრევა და ადგილის 
მოსუფთავება. ბაზრის დასავლეთით მდებარე სატვირთო მანქანების სადგომი 
იძლეოდა ამის შესაძლებლობას. სიტი კორპორეიშენს გათვალისწინებული 
ჰქონდა მთელი ტერიტორიის ერთი ხუთთან ათვისება (რაც ხუთი სართულის 
ეკვივალენტია). SAVE-ის წინადადება იყო ძველი შენობის კუთვნილი “უფლება 
ჰაერზე” გადაცემულიყო სატვირთო მანქანების სადგომზე. სიტი კორპორეიშენი 
ნებისმიერ შემთხვევაში გეგმავდა, რომ სატვირთოების სადგომზე დიდი შენობა 
აეგო, რომელსაც მიუსადაგებდა მის უკან მდგარ კიდევ უფრო დიდ შენობას და 
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საფეხურებრივად ჩამომავალი სილუეტით გაუთანაბრებდა ისტსიადში მდებარე 
გეორგიანული სტილის სახლის დონეს. 

ჩვენ ვმუშაობდით ალენ სტანტონთან და გეოდეზისტ ჰიუ კანტლისთან ერთად 
რიჩარდ როჯერსის ოფისში. მათთან ერთად შევადგინეთ დაწვრილებითი 
ხარჯთაღრიცხვა, რამაც აჩვენა, რომ შესაძლებელი იყო, მშვენიერი 
თანამედროვე საოფისე სივრცე მიგვეღო. ჩვენი ვარაუდით, ძველი შენობა 
მოსახერხებელი იქნებოდა როგორც სავაჭრო, ისე სწრაფი კვების ობიექტების 
გასახსნელად. კუთხის პავილიონებში კი, რომლებიც მდინარეს გადაჰყურებდა, 
რესტორნები და პაბები გაიხსნებოდა. ვფიქრობდით, რომ ეს ადგილი 
მიიზიდავდა არა მარტო სიტის თანამშრომლებს, არამედ ლონდონის ტაუერის 
მილიონობით დამთვალიერებელსაც. 

იყო სხვადასხვა შეთავაზება, მაგალითად ის, რომ ბაზარი გამოყენებულიყო 
საბირჟო დარბაზად, მაგრამ გულდასმითმა კვლევამ დაგვარწმუნა (უფრო 
ზუსტად, ცხადყო), რომ ბროკერებს სულაც არ სჭირდებათ ისეთი დიდი ღია 
დარბაზი, როგორც, მაგალითად, საფონდო ბირჟას ან ლოიდსს. 

SAVE-ის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ მაიკლ ჰეზელტინმა შენობა 
ნუსხაში შეიყვანა, ამის საპასუხოდ “სიტი კორპორეიშენმა” დაუყოვნებლივ 
მოითხოვა შენობის დანგრევის ნებართვა. შენობის შენარჩუნება, აცხადებდნენ 
ისინი, რისკის ქვეშ დააყენებდა არა მარტო ბაზრის დოკლენდში გადასვლას, 
არამედ დიდი ბრიტანეთის თევზის ინდუსტრიას! მაგრამ ვნებები დაცხრა 
და რამდენიმე თვის შემდეგ სიტი კორპორეიშენმა გადაწყვიტა, გაეყიდა 

ბილინგსგეიტის თევზის ბაზარი, ლონდონი. SAVE-ის კამპნიამ უზრუნველყო ბაზრის 
შენობის შენარჩუნება და ადაპტაცია 
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შენობა დაახლოებით იმავე განაშენიანების პირობებით, როგორსაც SAVE-ი 
სთავაზობდა. 

ჩვენ გადავწყვიტეთ მივყოლოდით ჩვენს გეგმას და გავერთიანდით ტრევორ 
ოსბორნთან სპეიჰოკის კომპანიიდან. ბოლოს, როცა გაიხსნა დახურული 
შემოთავაზებები, აღმოჩნდა, რომ სპეიჰოკის შემოთავაზება ₤2 მილიონით 
ნაკლები იყო ლონდონისა და ედინბურგის ტრასტის (London and Edingburgh 
Trust) ₤24-მილიონიან შემოთავაზებაზე. 

თავდაპირველად ლონდონისა და ედინბურგის ტრასტმა სატვირთო 
მანქანების პარკინგის ადგილზე ააშენა ახალი ლურჯი შუშის გიგანტური კასკადის 
მსგავსი შენობა. შემდეგ მათ ძველი ბაზარი მიყიდეს სიტი კორპორეიშენს, 
რომელიც შეუდგა მის გადაკეთებას საბირჟო დარბაზად ლონდონის საფონდო 
ბირჟის “ბიგ ბენგის” მოთხოვნის შესაბამისად. როცა მათ არქიტექტორად 
რიჩარდ როჯერსი აიყვანეს, საქმე თავისი გზით წავიდა. 

ძველი თევზის ბაზარი აღდგა უნაკლო სტანდარტის მიხედვით. მდინარის 
სანაპიროს მხრიდან მახინჯი ფარდულები მოაცილეს და ახლა იმ ადგილას 
თვალს ახარებს სუფთა, შვრიისფერი აგურის კედლები და თევზის ქერცლისებური 
სახურავები. ამას დაუმატეთ მოოქრული დელფინები და შენობის ძველი 
დიდება სახეზეა. შიგნით მთლიანად აღდგა ჰორას ჯოუნსის შესანიშნავი ჭერი 
მფრინავი, ურთიერთგადაწნული მალებით. ბაზრის ქვემოთ აგურის თაღოვანი 
სარდაფები გაიწმინდა და გაიღო. რიჩარდ როჯერსმა გამოიყენა თანამედროვე 
მაღალტექნოლოგიური მიდგომა; იგი დიდი სიფრთხილით განარჩევდა ძველ და 
ახალ ნამუშევარს. ახალ დეტალებში ბევრია სუპერთანამედროვე ელემენტები, 
სადაც კონტრასტი კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩენს ვიქტორიანული სტილის 
ნატიფ ხელოსნურ ნამუშევარს. 

დაბოლოს, გამოვთქვამთ იმედგაცრუებას, რომ შენობა ჯერ კიდევ 
ცარიელია ეკონომიკური რეცესიის გამო. თუმცა ერთი, რაც ვისწავლეთ, არის 
ის, რომ მთავარია, ყველა სამაშველო ოპერაციაში გვქონდეს მოთმინება 
და მიზანდასახულობა და ადამიანი არასოდეს უნდა დანებდეს დროებითი 
წარუმატებლობის დროს. 
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ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო სამსახურმა XVI და XVII საუკუნეების ჰოსპისების, 
გეორგიანული სტილის თავშესაფრების, რეგენტობის ხანის ლაზარეთებისა 
და ვიქტორიანული სტილის უამრავი ფსიქიატრიული თავშესაფრის სახით 
მემკვიდრეობად მიიღო უამრავი, მათ შორის, ბევრი ნუსხაში შესული, ღირებული 
ისტორიული შენობა. 

ამჟამად ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო სამსახურში მიმდინარე 
საფუძვლიანი ცვლილებებისა და ფსიქიკურად დაავადებულთა მიმართ 
განსხვავებული მიდგომის გამო, ასობით საავადმყოფო და ფსიქიატრიული 
დაწესებულება იხურება და იყიდება. 

როგორც მედიცინის, ისე არქიტექტურის ისტორიის თვალსაზრისით, ეს 
შენობები უზომოდ დიდ ინტერესს იმსახურებს, მაგრამ მხოლოდ ახლახან 
დაიწყო მათი, როგორც გარკვეული ღირებულების მქონე შენობების, აღიარება.

ერთ-ერთი პრობლემაა, თუ როგორ მოხდა ამ შენობების თანამედროვე 
სამედიცინო პრაქტიკასთან ადაპტაცია. ხშირად ეს ყველაზე სწრაფი და იაფი 
საშუალებით გაკეთდა. ახალი პალატები და კეთილმოწყობილი ბლოკები, 
ლაბორატორიები და ავტოსადგომები შენობის თავდაპირველ სახეს 
მალავს. მისი დიდი, სივრცული პალატები, უზარმაზარი კიბეების ჰოლები და 
კორიდორები მაქსიმალურად არის დაყოფილი და თავდაპირველი გეგმისგან 
სრულიად განსხვავდება. 

მეორე პრობლემა ისაა, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
სამსახურის თანამშრომლებისა და მათი ქონების მრჩევლების აზრით, 
რეგისტრირებული შენობები მათთვის უფრო ვალდებულებაა, ვიდრე ქონება 
და სარგებელი. საავადმყოფოს გაუქმების პროცესი დამთრგუნველად 
ნელა მიედინება. ზოგჯერ ჯანმრთელობის დაცვის მესვეურები ამჯობინებენ, 
შენობები თავად დაანგრიონ და მოსუფთავებული ადგილი გაყიდონ ახალი 
მშენებლობისათვის. ზოგჯერ არსებული საავადმყოფო გააქვთ ბაზარზე 
გასაყიდად; ხშირად შენობა სავალალო მდგომარეობაშია, რადგან დახურვის 

13
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ხანგრძლივ პროცესში შენობის შენახვაზე თითქმის არ ზრუნავდნენ. 
არადა, გაუქმებულ საავადმყოფოთა უმეტესობა იძლევა გადაკეთების 

და ხელახალი გამოყენების უნიკალურ და შესანიშნავ შესაძლებლობას. 
ბევრი მათგანი თვალწარმტაც გარემოში მდებარეობს; ფსიქიატრიული 
საავადყოფოები, კერძოდ, საგრაფოს თავშესაფრები, რომლებიც უხვად გაჩნდა 
1847 წლის ფსიქიატრიული აქტის შემდეგ, მდებარეობს ქალაქის გარეუბნებში, 
მშვენიერი ლანდშაფტის მქონე მიწის ნაკვეთებზე. ასეთი მდებარეობის შერჩევა 
გულდასმით იყო გათვლილი იმაზე, რომ პაციენტს კარგად ეგრძნო თავი. 

ხშირად ეს ადგილობრივი ფილანტროპების მიერ დაფინანსებული შენობები 
აგებული იყო წამყვანი არქიტექტორების მიერ. გამაოგნებლად შთამბეჭდავი 
ზომითა და დიზაინით, ჩინებულად კაზმული ინტერიერებითა და მშვენიერი 
საყდრებით ისინი სულაც არ არის ისეთი გარიყული და დამთრგუნველი, 
როგორადაც შეიძლება კაცს შორიდან მოეჩვენოს. შემოქმედებითი მიდგომის 
შემთხვევაში მათი გამოყენება მრავალი დანიშნულებით შეიძლება, კერძოდ: 
საცხოვრებლად, საცალო ვაჭრობისა და ბიზნესისათვის. მნიშვნელოვანია, რომ 
თავიდანვე მიწის იმ ნაკვეთზე ყველა შენობა შეფასდეს არსებული რესურსების 
მაჩვენებლების მიხედვით. ხშირად, უბრალოდ იმის გამო, რომ ასეთი ნაგებობა 
ბევრია, დეველოპერი ამჯობინებს, ეს მშვენიერი, სოლიდური შენობები 
დაანგრიოს და ახლები ააშენოს. თუმცა ძალიან ხშირად, საავადმყოფოს 
კომპლექსი ერთ ადგილზე ნაგებობათა ისეთი ინტენსივობით ხასიათდება, რასაც 
დღევანდელი დამპროექტებლები არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებდნენ. ასე 
მოხდა ჰამსტედში ნიუ-ენდის საავადმყოფოს შემთხვევაში, როცა დეველოპერმა 

Royal Victoria Patriotic Building. სხვადასხვა დანიშნულებით გადაკეთებული შენობა 
სამხრეთ ლონდონის ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს 
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იმოქმედა კონსერვაციის გეგმის მიხედვით და მიიღო იმაზე მეტი სივრცე, ვიდრე 
საავადმყოფოს დანგრევითა და ხელახალი მშენებლობით მიიღებდა. 

გასულ წლებში ყოფილი საავადმყოფოები, რომლებიც განწირული იყო 
დასანგრევად, ახალი დანიშნულებით წარმატებით იქნა გამოყენებული. 
შრიუსბერის და შეფილდის სამეფო მცირე კლინიკები, ორივე მოხდენილი და 
ქალაქის ცენტრში მდებარე, აღდგენილ იქნა და ამჟამად მაღაზიებს, ოფისებსა 
და ბინებს მასპინძლობს. უონდსუორთში მდებარე შენობა, სახელად Royal Vic-
toria Patriotic Building, რომელიც ხანძარმა საშინლად დააზიანა, მხოლოდ ერთ 
ფუნტად გაიყიდა, ვინაიდან ითვლებოდა, რომ მისი გამოყენება შეუძლებელი 
იყო. მაგრამ ახლა ის განახლებულ მდგომარეობაში მოიცავს სტუდიოებს, 
სახელოსნოებს, ბინებს და თეატრალურ სკოლას. ამის გამო შენობამ 
არაერთხელ მიიღო სხვადასხვა ჯილდო. შენობა დღესდღეობით საწყის ფასთან 
შედარებით მილიონჯერ მეტი ღირს. 

საავადმყოფოების შემთხვევაში ხშირად ვაწყდებით ხოლმე პრობლემას, 
როდესაც მისი რომელიმე ნაწილი (როგორც წესი, არქიტექტურულად ყველაზე 
ღირებული და საინტერესო) იხურება ფინანსური პრობლემების გამო. იმის 
მაგივრად, რომ დახურული და უფუნქციო შენობები უქმად იდგნენ ვანდალიზმისა 
და ხანძრის საშიშროების ქვეშ, უმჯობესია მოხდეს მათი ცალკე გაყიდვა. 
ამით ჯანდაცვის უწყება საჭირო კაპიტალსაც მიიღებს. მიუხედავად იმისა, რომ 
საავადმყოფოს მთავარი შენობა განაგრძობს ფუნქციონირებას, თუკი არსებობს 
დახურულ შენობებამდე მისასვლელი გზა და ადგილობრივ ურბანულ სამსახურს 
მოქნილი დამოკიდებულება აქვს შენობის ფუნქციასთან დაკავშირებით, მაშინ 
ამ ნაგებობებს კვლავაც აქვთ მომავალი. 

ამის კარგი მაგალითია ვესტ ჰილის საავადმყოფოს ყოფილი თავშესაფარი 
დარფორდში, კენტი. ჯანდაცვის უწყებას სურდა ამ 1838 წელს აგებული 
ულამაზესი შენობის დანგრევა და მის ადგილზე მანქანების სადგომის 
გაკეთება მიმდებარე შენობებისთვის. წლების მანძილზე დაცარიელებული და 
მიტოვებული შენობა მოუვლელობისგან იშლებოდა, როგორც იქნა, მოხდა 
მისი გასაყიდად გატანა. საბოლოოდ ის ერთმა დეველოპერმა შეიძინა და დღეს 
ინდივიდუალურად ქირავდება ოფისებად. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

ნიუ-ენდის საავადმყოფო, ჰამპსტედი, 
ჩრდილო ლონდონი 
ჰამპსტედის კონსერვაციის არეალის ზედ შუაგულში აღმართულ, თვალში საცემ 
ისტორიულ შენობათა ჯგუფს 1986 წელს საფრთხე დაემუქრა. მათ შორის 
ყველაზე ადრეული თავშესაფარი XIX საუკუნის შუა ხანებშია აშენებული, 
ხოლო ყველაზე მოხდენილი – როტონდას სტილის პალატები – 1885 წელს. 
შენობის მრგვალი გეგმა ყირიმის ომის პერიოდის კარვების გავლენით იყო 



150

საავადმყოფოები და თავშესაფრები 

განპირობებული, რომლებშიც ვენტილაცია უკეთ ხდებოდა და ინფექციურ 
დაავადებათა გადადების რისკს ამცირებდა. შენობა და მის გასწვრივ სხვა ორი 
ნაგებობა ნუსხაში შეტანილი იყო, თუმცა სხვა დანარჩენ ასეთივე მიმზიდველ 
შენობებზე მხოლოდ კონსერვაციის არეალის დაცვა ვრცელდებოდა. 

საავადმყოფოს დახურვის შემდეგ ჯანმრთელობის დაცვის 
ხელმძღვანელობამ, რომლის ინტერესში იყო, რაც შეიძლება მეტი კაპიტალი 
ამოეღო, გადაწყვიტა მთელი კომპლექსი გაეყიდა მთლიანად ახალი 
მშენებლობის დასაწყებად. კამდენის საბჭომ მოითხოვა მხოლოდ აღრიცხული 
ნაწილის შენარჩუნება და, ამასთან, წინააღმდეგი იყო, ამ ადგილას სხვა 
ოფისები გახსნილიყო. არადა, იოლად შეიძლებოდა საავადმყოფოს ზოგი 
შენობა გადაკეთებულიყო ოფისებად, მაგრამ არა – ბინებად. 

ამ სქემას, რომლის მიხედვითაც, ძველი საავადმყოფოს დიდი ნაწილი 
იკარგებოდა, ადგილობრივი საზოგადოება შეეწინააღმდეგა და რჩევისათვის 
SAVE-ს მიმართა. სწორედ იმ დროს ჩვენ ახალი გამოცემული გვქონდა ნაშრომი 
“საავადმყოფოები: მოპყრობის წარმატებული მაგალითი”, რის ფონზეც ნიუ-
ენდი გამოიყურებოდა როგორც დაკარგული შესაძლებლობის ტიპური ნიმუში. 

ნიუ-ენდის საავადმყოფო, ჰამპსტედი. როტონდა ჩართულია მთელი კომპლექსის 
კონსერვაციის გეგმაში 
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აქ იყო ბევრი კარგი და მყარი შენობა, რომლებიც მოსწონდათ ადგილობრივებს 
და შეიძლებოდა გამოყენებულიყო ბევრი სხვადასხვა დანიშნულებით. სწორედ 
ეს შენობები უნდა დაენგრიათ და მათ ნაცვლად აეგოთ უღიმღამო, ცენტრალური 
ქუჩებისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურული ნაგებობები. 

SAVE-მა ადგილობრივ ჯგუფს ურჩია, საკუთარი კონსერვაციის გეგმა 
შეედგინათ. ჩვენი რჩევით, ისინი დაუკავშირდნენ არქიტექტორ ჯონ ბარელს, 
რომელმაც აჩვენა, თუ როგორ შეიძლებოდა აღნიშნული შენობების 
ადაპტირება. ჩატარდა საჯარო განხილვა და კონსერვაციის გეგმამ მხარდაჭერა 
მოიპოვა. 

საბედნიეროდ, დეველოპერები დათანხმდნენ ბარელის გეგმას, რისი 
განხორციელებაც ახლა მიმდინარეობს. ისინი უკვე კმაყოფილები არიან იმით, 
რომ ამ შენარჩუნებული და გადაკეთებული შენობებით მიიღეს გაცილებით 
მეტი სივრცე, ვიდრე ამას შეძლებდნენ ახლის აშენებით. კონსერვაცია 
აჩვენებს იმასაც, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ ურბანული დაგეგმარების 
მოხელეები იყვნენ მოქნილები ფუნქციის ცვლილების მიმართ იმისთვის, რომ 
კარგი პროექტი ნაადრევად არ დაიბლოკოს. 
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ბევრი სამრეწველო ნაგებობა აქამდე ჩამოწერილი იყო, როგორც უიმედოდ 
ძვირი ფუფუნება. SAVE-ის კამპანიით, შეეჩერებინათ ისტ-ინდია-კომპანის 
შენობათა დიდი ჯგუფის ნგრევა ლონდონ-სიტიში, კატლერ-სტრიტზე, 
განრისხებული ერთი დეველოპერი წერდა: “თქვენივე ფოტოებიდან ჩანს, 
რომ ამ გულისამრევ საწყობებს, რომელთა მხოლოდ ერთ-ორ ფრაგმენტს თუ 
ექნება არქიტექტურული ღირებულება, სინგ-სინგისა და ალკატრაზის ციხეებიც 
კი ჯობს დიზაინით. ჩემი აზრით, თავს დასაცინად გაიხდით, თუ ხალხს სთხოვთ 
დახმარებას ამ საზარელი და მახინჯი შენობების გადასარჩენად”. 

თუმცა ახლა უკვე საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ დიდ ქარხნებსა 
და საწყობებს თავისი მკაცრი დიდებულება გააჩნიათ და ამ საწყობებზე 
ისეთი მოთხოვნაა ლონდონის დოკების ტერიტორიაზე, რომ ბევრი ახალი 
საცხოვრებელი სახლის კორპუსებიც ამ საწყობების სტილში შენდება ნიშებით, 
თაღიანი ფანჯრებითა და სადა, კაზმულობის გარეშე აგურის წყობით. 

სამრეწველო შენობების პრობლემა ხშირად მათი ზომებია. დადებითი მხარე 
ამისა კი ის არის, რომ ჩვეულებრივ მყარად არის ნაგები და ღია დაგეგმარება 
ათასნაირად გამოყენების საშუალებას იძლევა, იქნება ეს ოფისები, მსუბუქი 
მრეწველობის ობიექტები თუ ბინები. 

ამ შენობების პრობლემები და შესაძლებლობები დაწვრილებით განხილული 
და ილუსტრირებულია SAVE-ის წიგნში “ნათელი მომავალი”. იმედის 
აღმძვრელია ის ფაქტი, რომ ბევრი მათგანი წარმატებით არის ათვისებული 
და ხშირად მათში განლაგებულია ახალი ელექტრონული საწარმოები და 
მაღალტექნოლოგიური კომპანიები. 

მიუხედავად ამისა, დიდი ქარხნები და საწყობები SAVE-ისთვის დღემდე 
ყველაზე მწვავე გამოწვევად რჩება. ეს შენობები წლების მანძილზე 
გამოუყენებლობისა და მოუვლელობის შემდეგ ხშირად შეიძლება მიტოვებულ 
და გაპარტახებულ იქნას. რაც კიდევ უარესია, მათი შემოგარენი შეიძლება 
აღმოჩნდეს საზარელ მდგომარეობაში – ქვებსა და ნანგრევებში. ბუნებრივი 

14
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რეაქცია ასეთია – გაწმინდო ადგილი და დაიწყო თავიდან. 
გარკვეულ პერიოდში ამ ტიპოლოგიის (გრძელმალიანი) შენობების 

ე. წ. ღრმა გეგმა, როცა გარე კედლებს შორის დაშორება 50 ან 60 ფუტს 
შეადგენს, მათ გადაკეთებას ართულებდა. მაგრამ კომპიუტერის ტერმინალის 
განვითარებასთან ერთად, ოფისებში განათების მომატების პრობლემა აღარ 
დგას. თუ შენობა საცხოვრებლად გადაკეთდება, მაშინ ჯობს, სააბაზანოები და 
სამზარეულოებიც კი შენობის ცენტრში მოხვდეს, ხოლო საცხოვრებელი და 
საწოლი ოთახები განათებას არსებული ფანჯრებიდან იღებდეს. 

ზოგჯერ შესაძლებელია შენობის ცენტრში კიბის უჯრედები ან ანტრიუმები 
გაკეთდეს და ასე მიიღონ მეტი განათება. სხვა შემთხვევებში შენობის ცენტრიდან 
შეიძლება მთელი სექცია ამოჭრან და დატოვონ მხოლოდ ორი ფასადი, რაც 
შექმნის შიდა ეზოს და სინათლით უზრუნველყოფს დანარჩენ შენობას. 

როგორც ბევრი გაუქმებული შენობის შემთხვევაში, აქაც ხელმეორედ 
გამოყენების თავი და თავი არის გარემო, რომელიც აკრავს შენობას. დიდი 
სამრეწველო შენობები საფრთხობელებივით დგას უკაცურ, უდაბურ ადგილებში. 
მაგრამ საოცარია, რამდენი მათგანი დგას წყლის სიახლოვეს – არხთან, 
მდინარესთან ან წყალსაცავის პირას. წყალი, რა თქმა უნდა, აუცილებელი იყო 
ორთქლის მექანიზმის მუშაობისთვის. აღდგენის შემთხვევაში, განახლებულ, 
წყლის ნაპირას მდგარ ნებისმიერ მიმზიდველ შენობას საკუთრების ბაზარზე 
ფასი მოემატება. 

ხალხი მუდამ ეძებს ინდივიდუალობის მქონე შენობებს. თითქოს ითვლება, 
რომ პოტენციური მყიდველები ან ბინადრები ინტერესდებიან მხოლოდ 
მოქნილი, ფუნქციური თავისუფალი სივრცით, თუმცა საბოლოო ჯამში, ხალხი 
ეძებს სახასიათო შენობას ან შენობის ნაწილს: უჩვეულო ფორმის ოფისს ან 
ერკერიან საცხოვრებელ ოთახს. 

დიდი ქარხნები და საწყობები წარმატებით ადაპტირდება თითქმის ყველა 
შესაძლო ფუნქციისთვის, მაგ.: სამუზეუმოდ, ოფისებად, სავაჭრო ცენტრებად და 
ბინებად. გადაკეთების რამდენიმე ძალიან წარმატებული მაგალითია მსგავსი 
სივრცეების დამწყები ბიზნესისათვის გამოყენება, რომელსაც მეტი სივრცე მეტი 
თავისუფლებისთვის შეუძლია გამოიყენოს. დღეისთვის ყველაზე ამბიციურ და 
წარმატებულ წამოწყებად შეიძლება მივიჩნიოთ ერნესტ ჰოლის უზარმაზარი 
მიტოვებული კროსლის საქსოვი ფაბრიკის გადარჩენა (დინ კლაფი, ჰალიფაქსი, 
დასავლეთი იორკშირი). 

აქ იყო მილიონ-ნახევარი კვადრატული ფუტი ცარიელი ფართობი 
ათსართულიან ქარხნებში, რომლებიც ერთმანეთთან მიჯრით იყვნენ 
განლაგებულნი. ეს ადგილი დანგრევის პირველი კანდიდატი იყო. მის 
ადგილას ერთსართულიანი გოფრირებული თუნუქის ფარდულები უნდოდათ 
დაედგათ. მაგრამ ერნესტ ჰოლმა აქ მცირე ბიზნესების ცენტრი გააკეთა, ის 
ფლიგელ-ფლიგელ და სართულ-სართულ ნელ-ნელა გადააკეთებდა მთელ 
შენობას და ამავდროულად მხარს უჭერდა ბიზნესის კეთების მსურველთ 
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და მათ ექსპერტიზით უზრუნველყოფდა. დინ კლაფში 200-ზე მეტი პატარა 
ფირმა დაარსდა, რომლებშიც 1,500 ადამიანია დასაქმებული. თავდაპირველ 
დამქირავებლებს მცირე ფართობი ეჭირათ, თუმცა ისეთია ამ ადგილის ქარიზმა, 
რომ მყარი, წელგამართული კომპანიები ახლა უკვე მთელ სართულებს 
ქირაობენ, მაგალითად, იქ არის განთავსებული სადაზღვევო, საგადასახადო 
კომპანიები, ხოლო სულ ახლახან იქ ბინა დაიდო ჰალიფაქსის სამშენებლო 
კომპანიამ. შენობის უნიკალურობა და ისტორია ნამდვილად მიმზიდველი იყო 
დამქირავებელთათვის და ბატონ ჰოლს უყვარს ხოლმე იმის აღნიშვნა, რომ, 
რასაც სტუმარი პირველად ხედავს, ეს არის ხელოვნების გალერეა. 

ერნესტ ჰოლის ყოფილმა პარტნიორმა, ჯონათან სილვერმაც მსგავსი 
პროექტი განახორციელა უზარმაზარ მარილის ქარხანაში სოლტერში, 
ბრედფორდის გარეუბანში. მან შექმნა დევიდ ჰოკნის პირველი გალერეა 
ბრიტანეთში და მიიზიდა დიდი კომპანიები ოფისების დასაკავებლად. 

ქვეყნის სამრეწველო მემკვიდრეობის მნიშვნელობის, სახლებისა და 
ისტორიული ეკლესიების მსგავსად, აღიარება აისახა მთავრობის ბოლო 
დოკუმენტში (თეთრ წიგნში) გარემოს შესახებ, რომელშიც მოხსენიებულია 
SAVE-იც: 

“ბოლო ხანებში ბევრი კერძო პირისა და ფონდის ძალისხმევით და 
ენთუზიაზმით მოხერხდა ინდუსტრიული რევოლუციის დროინდელი 
ნაგებობების შენარჩუნება და დაბრუნება სამუშაო მდგომარეობაში. 
SAVE-ის (გადაარჩინე ბრიტანეთის მემკვიდრეობა) წიგნი “ნათელი 

მარილის ქარხანა, სოლტერი, დასავლეთი იორკშირი. ქარხნის უშველებელი 
კომპლექსი ბრედფორდის გარეუბანში. გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებით 
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მომავალი” აჩვენებს, თუ რისი მიღწევა გახდა შესაძლებელი და რა 
შესაძლებლობები რჩება კიდევ სამრეწველო შენობების გადასარჩენად”. 

ეშმაკის ქარხნები 
SAVE-ის კამპანია – ეშმაკის ქარხნები საზოგადოებამ გულთან ძალიან ახლოს 
მიიტანა. გამოფენის გახსნიდან ათი დღის განმავლობაში ჩვენ სრულად 
გავყიდეთ გამოფენის თანმხლები წიგნი, რომელზეც შეკვეთები უმეტესად, 
ლანკაშირისა და იორკშირის საქარხნო ქალაქებში მაცხოვრებლებისგან 
შემოგვივიდა. 

ამ სახის და ასეთი ენთუზიაზმით აღსავსე წიგნი არასოდეს გამოცემულა. 
ქარხნები ხალხის ცხოვრების ნაწილი იყო. მათ აინტერესებდათ ქარხნების 

ისტორია და არ უნდოდათ მათი გაქრობა. მიუხედავად მძიმე მოგონებებისა, 
რომლებიც უკავშირდებოდა საშინელ სამუშაო პირობებს, ექსპლუატაციასა და 
სიღატაკეს, ხალხს არ უნდოდა მათი მოსპობა. 

გამოფენის შთამაგონებელი იყო ამერიკელი ფოტოგრაფი რანდოლფ 
ლანგენბახი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ ტექსტილის ქარხნები პენინის მთების 
ცხოვრებისა და ლანდშაფტის არსებით ნაწილს წარმოადგენდა. ის აჩვენებდა 
ხოლმე ომის შემდგომ სტოუკ-ონ-ტრენტის სურათებს, როცა ხუთ კერამიკის 
მწარმოებელ ქალაქში ორი ათასი გამოსაწვავი ღუმელი იყო, რაც ქალაქის 
ისეთ პეიზაჟს ქმნიდა, რომლის ბადალი არსად მოიძებნებოდა. 30 წლის შემდეგ 
ორმოცდაათი ღუმელიღა დარჩა. სტოუკმა დაკარგა იდენტობა. მსოფლიოში 
უნიკალური ადგილი რიგით ადგილად იქცა. 

იმის გამო, რომ “ეშმაკის ქარხნებს” ჩვენი მემკვიდრეობის ნაწილად 
ვაცხადებდით, გვეშინოდა საპასუხოდ დაცინვა არ მიგვეღო. მაგრამ 
საზოგადოების რეაქციამ ეს შიში გაგვიქარწყლა. ბრედფორდი გახდა პირველი 
ჩრდილოეთის ქალაქი, რომლის ინდუსტრიული მემკვიდრეობა ტურისტულ 
სანახაობად იქცა. 

პრესაში რეკლამირებული იყო უქმე დღეებში ბრედფორდის მონახულება 
და, როგორც კი სტუმარი მატარებლიდან გადმოვიდოდა, მას ოფიციალურად 
ხვდებოდნენ. “მთელი ცხოვრება მინდოდა მენახა უზარმაზარი ბუხრები და 
ქარხნები”, – თქვა კენტიდან ჩამოსულმა სტუმარმა. “ჩვენ კიდევ, ყმაწვილო”, 
– მიუგო ეტყობა არასათანადოდ ინსტრუქტირებულმა მერმა,- “რაც შეგვეძლო 
ბევრი დავანგრიეთ”. 

ბრედფორდსაც და ლიდსაც ახლა უკვე აქვს სამრეწველო მუზეუმები და 
SAVE-მაც დაიწყო ილუსტრირებული ქარხნების გზამკვლევების გამოცემა, რაც 
მიუხედავად იმისა, რომ ამ სახის პირველი გამოცემა იყო, აშკარად მოთხოვნას 
პასუხობდა. 

ბოლო ათი წლის მანძილზე კიდევ ბევრი ქარხანა იქნა აღნუსხული გარემოს 
დაცვის სამინისტროს მიერ. 



156

სამრეწველო ნაგებობები 

მთავარ კითხვად მაინც რჩება: რა ვუყოთ გაუქმებულ ქარხნებს? პრობლემის 
ერთი მხარეა რაოდენობა. ვიზუალურად ხედი დამოკიდებულია არა ერთ და 
ორ შენობაზე, არამედ მთელ სერიაზე, რომელიც ეფექტს იწვევს მხოლოდ 
თანმიმდევრულობით. 

ქარხნების დახურვის პირველ დიდ რაუნდში ბევრი შენობა იქნა 
გამოყენებული ალტერნატიული სამრეწველო დანიშნულებით. ლანკაშირში 
შენობების მთელი რიგი ფოსტით ვაჭრობის ბიზნესმა დაიკავა. მაგრამ ახლა 
მრეწველობაზე ნაკლები მოთხოვნაა, სამაგიეროდ, ჭარბად არის ახლომდებარე 
თანამედროვე სამრეწველო შენობები. 

შთაგონებისათვის ჩრდილოეთ ამერიკას, კერძოდ, მასაჩუსეტსს მოვუხმეთ, 
სადაც ისეთ ქალაქში, როგორიც ლოუელია, ქარხნები გაცილებით დიდია, 
ვიდრე ლანკაშირის უდიდესი ტექსტილის ფაბრიკა. კონგრესმა ახლახან ხმა 
მისცა წინადადებას, რომ 40 მილიონი დოლარი გამოეყოს ამერიკის პირველ 
ნაციონალურ ინდუსტრიულ პარკს, რომელიც არის ბუნების ლანდშაფტის 
ეროვნული პარკების (მაგალითად, იოსემიტის პარკის) ურბანული ანალოგი. 

რამდენიმე წელიწადში ლოუელის მიტოვებული ცენტრი თვალსაჩინოდ 
გაუმჯობესდა. ქარხნები გადაკეთდა სხვადასხვა დანიშნულებით (როგორც 
კომერციული, ისე საცხოვრებელი). ის გახდა მცირე ბიზნესების, ბინების, 
სავაჭრო ცენტრებისა და საგამოფენო დარბაზების ცენტრი. 

არ გასულა დიდი დრო, რომ ჩრდილოეთ ინგლისის ადგილობრივი 

რობინვუდის ქარხანა, ტოდმორდენი, ლანკაშირი. ეს თვალსაჩინო XIX საუკუნის 
ტექსტილის ქარხანა დასანგრევად იყო განწირული, მაგრამ ამჟამად ახალ ფუნქციას 
ელოდება 
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ხელისუფალნი ამ შესაძლებლობით დაინტერესდნენ და მალე ქალაქის საბჭოს 
წევრთა გუნდმა ატლანტიკას გადაუფრინა, რათა საკუთარი თვალით ენახა, 
რა ხდებოდა ნიუ-ინგლანდში (აშშ-ის ჩრდილო-აღმოსავლეთი რეგიონი 
– მთარგმ.). დაახლოებით ათი წლის მანძილზე ისტორიული ქარხნების 
აღქმა რადიკალურად შეიცვალა. ამაში ჩაერთნენ ბიზნესმენები, შენობათა 
შენარჩუნების ფონდები და საბინაო უზრუნველყოფის ასოციაციები. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

ბრინმორის კაუჩუკის ქარხანა, 
გუენტი, სამხრეთი უელსი 
მათთვის, ვისთვისაც SAVE-ი ასოცირდებოდა მხოლოდ საგვარეულო ვილებთან, 
რეგენტობის ხანის ტერასებთან და ვიქტორიანული სტილის ეკლესიებთან, 
მისი ბრძოლა დანლოპის კაუჩუკის ქარხნის გადასარჩენად (ბრინმორი, 
გუენტი, სამხრეთი უელსი) ალბათ თვალის ახელა იყო იმ ფაქტზე, რომ შენობის 
ისტორიული მნიშვნელობა მხოლოდ მისი ასაკით არ განისაზღვრება. 

როცა საქმე გვაქვს შედარებით თანამედროვე შენობასთან, გაცილებით 
ჭირს საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვება. იმ დღეს, როცა თავსხმა 
წვიმაში ბრინმორს ვეწვიეთ, იქაურობის სურათი – დასვრილი და დამსკდარი 
ბეტონი, დაჟანგული კოჭები და ჩამსხვრეული შუშები, ნამდვილად არ იყო 
შთამაგონებელი! 

და მაინც, ეჭვგარეშეა, რომ ხელოვნური ტბის სიახლოვეს გაშენებული 
ეს შენობები და ბოილერი ომის შემდგომი მშენებლობის უნიკალური და 
ღირსშესანიშნავი ნიმუშია. მართლაც, ჩვენს ჩასვლამდე რამდენიმე თვით ადრე 
ის აღერიცხა უელსის ხელისუფლებას II* კატეგორიით. შენობა აშენებულია 
1946-52 წლებში არქიტექტორთა კოოპერტიული პარტნიორობის მიერ. 
განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა ბეტონის ინოვაციური გამოყენება – 
მასიური ბრტყელი თაღები წრიული სასინათლო ღიობებით. 

ფაბრიკა აშენდა ადგილობრივების სამუშაო ადგილებით უზრუნველსაყოფად, 
მაგრამ როგორც კი დანლოპი წავიდა, იქაურობა დაცარიელდა. ეს ადგილობრივ 
მოსახლეობაში, რომელსაც კვლავაც აწუხებდა უმუშევრობა, უსიამოვნო 
გრძნობებს იწვევდა და გარკვეულწილად ახალი მშენებლობების ობსტრუქციად 
აღიქმებოდა, რასაც სამუშაო ადგილები შეიძლება მოეტანა. 

წინა წელს საჯარო განხილვის შედეგად მინისტრმა დანგრევაზე გაცემული 
თანხმობა გააუქმა. 

SAVE-ი მიხვდა, რომ ადგილობრივ მთავრობას სჭირდებოდა დახმარება, 
რათა გამოყენება მოეძებნა აშკარად საძულველი შენობისათვის. 

ჩვენ ისინი დავარწმუნეთ, რომ მოეწყოთ ერთდღიანი სემინარი, 
რომელზეც განიხილავდნენ შენობის გამოყენების შესაძლო ვარიანტებს. 
ჩვენი წინადადებით, შეხვედრას თავმჯდომარეობდა ქალბატონი მარგარეტ 
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უესტონი, მეცნიერების მუზეუმის ყოფილი დირექტორი. დღის ბოლოსათვის ჩვენ 
მოვახერხეთ გუენტის საბჭოს ზოგიერთი, თუ არა ყველა წევრის დარწმუნება, 
რომ კაუჩუკის ფაბრიკა წარმოადგენდა უზომო მნიშვნელობის ობიექტს 
და ხელახალი გამოყენების რაიმე ორიგინალური პროექტი ნამდვილად 
წაადგებოდა პატარა ქალაქს. 

აღნიშნულ საკითხზე SAVE-ის ორი წლის მუშაობის შედეგად, 1990 წლის 
სექტემბერში წარმოდგენილი იქნა ხელახალი გამოყენების მისაღები პროექტი, 
რომელიც ითვალისწინებდა შენობის მცირე სამრეწველო დანიშნულების 
ობიექტებად გადაკეთებას და ტბის ირგვლივ საცხოვრებლების გაშენებას. 

იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმე წინ წავა და აღდგენილსა და განახლებულ 
ბრინმორს თანამედროვე არქიტექტურის შედევრად აღიარებენ. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

როდბოროს შენობები, 
გუილდფორდი, სურეი 
ხანდახან ჯერ კიდევ ჭირს დაარწმუნო ადამიანები სამრეწველო შენობის 
ღირსებაში, განსაკუთრებით, თუ შენობა უზარმაზარი ზომისაა, ნახევრად 
მიტოვებულია და საფუძვლიან შეკეთებას მოითხოვს. დიდი არქიტექტურული 
ან ისტორიული ღირებულებაც რომ ჰქონდეს, ის ოქროს კედლებით არ იქნება 
ნაგები, ვერ ექნება ნახევრად ხის კონსტრუქციები ან ჩალის გადახურვა, ანუ 
ვერ იქნება ისეთი ისტორიული შენობა, რომელიც ერთი შეხედვით იპყრობს 
ყურადღებას და ესთეტიკურად მიმზიდველია. ასე რომ, საყოველთაო 
მხარდაჭერას ის ვერ მოიპოვებს. 

სწორედ ამ პრობლემის წინაშე აღმოვჩნდით, როცა როდბოროს შენობებთან 
(გუილდფორდი, სურეი) გვქონდა საქმე. 

ეს კომპლექსი 1900 წლით თარიღდება. ის მსოფლიოში ყველაზე ადრეული 
საავტომობილო ქარხანა იყო და ძეგლთა ნუსხაში მისი შეტანა მიანიშნებდა 
მის ისტორიულ მნიშვნელობას. მაგრამ ეს ვერ შეეგნო ქალაქის საბჭოს, 
რომელსაც გადაეწყვიტა მისი დანგრევა სატრანსპორტო მოძრაობის 
გასაუჯობესებლად. საბჭოს ერთი წევრის თქმით, ეს შენობები იყო “მახინჯი, 
მოსაწყენი და ყოველგვარ ინტერესს მოკლებული” და “როდბოროს 
შენობების მეორეხარისხოვან საოფისე ბლოკად გადაკეთება ყველასთვის 
ჯოჯოხეთი იქნებოდა”. საბედნიეროდ, ბევრი ადგილობრივი მოსახლე ამ 
აზრს კატეგორიულად არ ეთანხმებოდა. SAVE-ის დარად მათაც სჯეროდათ, 
რომ შენობები შეიძლება ახალი დანიშნულებით ყოფილიყო გამოყენებული. 
SAVE-ის წერილები საბჭოს წევრებს შორის ხელიდან ხელში გადადიოდა. 
ერთი წლის შემდეგ საბჭომ სრულად შეცვალა დამოკიდებულება: გადაწყდა, 
გადაეხალისებინათ შენობები და შეეცვალათ ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა. 



159

SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 

ერთი მაგალითის ისტორია 

ბატერსის ელექტროსადგური, ლონდონი 
SAVE-ი ბატერსის ელექტროსადგურის შენარჩუნების საკითხს თავიდანვე 
“ევერესტად” მიიჩნევდა. შენობა უკიდეგანოდ დიდია: თითქოს ინტერიერი 
ოთხ ვეებერთელა საკვამლე მილს შორის არის მოქცეული. სინამდვილეში 
ხუთასფუტიანი სიგრძის ტურბინების დარბაზები ქვემოთ, ორივე მხარეს 
მდებარეობს. 

ბატერსის ელექტროსადგური, რომელიც დგას ტემზაზე ჩელსის ხიდის 
უკან, უდავოდ ლონდონის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. SAVE-ს 
არასოდეს უმტკიცებია მისი სილამაზე, მაგრამ ის ნამდვილად დიდებულია, 
XVIII საუკუნის გაგებით, უკიდეგანო, გრანდიოზული და შემაძრწუნებლად 
მომხიბლავი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი ჩრდილოეთი მხარე ღამეში 
განათებით, რომელიც კარგად ჩანს მდინარის მოპირდაპირე მხრიდან. 

ის, რაც თავიდანვე ნათელი უნდა იყოს: სადგური აშენდა ორ ეტაპად და 
მთელი მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში იმის ნახევარი იყო, რაც დღეს 
არის. 1930-იანი წლების A სადგურს ჰქონდა საუცხოო ტურბინის ჰოლი, სადაც 
ჰუვერის ქარხნებივით ერთმანეთის პირისპირ აღმართულიყო ვებერთელა 
სვეტები. მოპირკეთებული იყო მოჭიქული ფილებით და არტ-დეკოს 
დეტალებით. მეორე ნახევარი კი მხოლოდ 1950-იან წლებში დამთავრდა. მისი 
ტურბინის ჰოლი გაცილებით სადად, თანამედროვედ გამოიყურებოდა.

ბატერსის ელექტროსადგური, ლონდონი. მისი მეტსახელია “ძეგლთადაცვის ევერესტი” 
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SAVE-ს ორი ამოცანა ჰქონდა: საზოგადოებრივი აზრი აეგორებინა და 
ეჩვენებინა, რომ ელექტროსადგურის ხელახალი გამოყენება შესაძლებელი 
იყო. მაშინ, როცა SAVE-მა ნაგებობამდე მიაღწია, ტურბინის ჰოლის შესანიშნავი 
დანადგარები უკვე გამქრალი იყო. დასაწყისში ელექტროენერგიის წარმოების 
ცენტრალური საბჭო შეეწინააღმდეგა ჩვენს ინიციატივებს და მხოლოდ მას 
შემდეგ, რაც უშუალოდ მივწერეთ ენერგეტიკის მინისტრ ტონი ბენს, ჩვენ წინ 
ყველა კარი ჯადოსნურად გაიღო.

მიუხედავად თანმდევი ქილიკისა (მაგ., “ჰგავს ამოყირავებულ ბილიარდის 
მაგიდას”), ელექტროსადგურმა მოიპოვა თვალსაჩინო საზოგადოებრივი 
მხარდაჭერა. “ლონდონელებს უყვართ თავიანთი ბატერსის ელექტროსადგური” 
– ასეთი იყო როგორც ტაიმსის, ისე ივნინგ სტანდარტის დასკვნა მკითხველთა 
შეხედულებების საფუძველზე მისი შესაძლო დემონტაჟის შესახებ. 

არქიტექტორ მარტინ რიჩარდსონთან ერთად SAVE-მა შეიმუშავა 
დაწვრილებითი გეგმა. ჩვენი მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ არ გვქონდა 
არქიტექტურული გეგმები. ელექტროენერგიის წარმოების ცენტრალური საბჭო 
ირწმუნებოდა, რომ ნახაზი არც მას მოეპოვებოდა, ხოლო სრულმასშტაბიანი 
ანაზომის გაკეთება შეუძლებელი იყო შენობის უზომოდ დიდი მოცულობის 
გამო. საბედნიეროდ, მარტინ რიჩარდსონმა ძველი ლონდონის სამხარეო 
საბჭოს არქივში იპოვა ნახაზების მთელი კომპლექტი, რომელიც ერთვოდა 
თავდაპირველი პროექტის განაცხადს. 

ჩვენ ვფიქრობდით, რომ არსებული დიდი ფართობი რამდენიმე 
დანიშნულებით შეიძლება გამოყენებულიყო, მათ შორის, სივრცე ოთხ 
კვამლსადენს შორის დათმობოდა სპორტულ არენას, რომელსაც ირგვლივ 
ექნებოდა დამრეცად განლაგებული დასაჯდომი რიგები და მოიცავდა 
მძლეოსნობის მოედანს. თუ არენას ჩოგბურთის ჩემპიონატისთვის 
გამოიყენებდნენ, შესაძლებელი იქნებოდა დასაჯდომი რიგების დამატება. 

ჩვენს პუბლიკაციას ელექტროენერგიის საბჭო სკეპტიკურად შეხვდა. “თქვენი 
გამოცემა დაემთხვა ჩვენს ძალიან მძიმე პერიოდს”, გვითხრა დირექტორის 
მოადგილემ, რომელსაც უწევდა ბრძოლა პროფკავშირებთან იმის გამო, 
რომ დახურვის შედეგად სამუშაო ადგილები გაუქმდა. მაგრამ ერთი რამ, რაც 
SAVE-მა კარგად ისწავლა, იყო ის, რომ არასოდეს არის ადრე, დაიწყო ფიქრი 
საფრთხის ქვეშ მყოფი შენობის მომავალზე. 

მარტინ რიჩარდსონს მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი, ჩვენს წამოწყებას 
მიჰყოლოდა და მან აჩვენა, რომ უონდსუორთის ადმინისტრაცია მიესალმებოდა 
ხელახალი გამოყენების შესაძლებლობას. 1982 წელს SAVE-მა სიამაყით მიიღო 
ნებართვა ელექტროსადგურის გადაკეთებაზე დასვენებისა და რეკრეაციის 
დანიშნულებით. 

ბატერსის ელექტროსადგური ნუსხაში შეტანილ იქნა 1980 წელს მაიკლ 
ჰეზელტინის მიერ. აღნიშნული შენობა იყო მეორე მსოფლიო ომებს შორის 
პერიოდის შენობებიდან ერთ-ერთი პირველი, რომელიც მან სიაში შეიტანა. 
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ეს მოხდა SAVE-ის და ოცდაათიანელთა საზოგადოების კამპანიის შედეგად – 
გადაერჩინათ 1920-იანი და 30-იანი წლების შენობები. 

ელექტროენერგიის საბჭომ საჭიროდ ცნო, სერიოზულად მიდგომოდნენ 
შენობის მარკეტინგის საკითხს და მოაწყო არქიტექტორ-მშენებელთა ტენდერი. 
რა თქმა უნდა, განმაცვიფრებელი შემოთავაზებების დეფიციტი არ იქნებოდა, 
მაგრამ მთავარი იყო გაერკვიათ, რომელი ჯგუფი იქნებოდა ფინანსურად 
ძლიერი. 

SAVE-ს, ბუნებრივია, ბევრმა დეველოპერმა მიმართა: ერთს, მაგალითად, 
უნდოდა, სადგური პარიზის ლიდოს გიგანტურ ვარიანტად ექცია, სადაც ორი 
ათას მოსადილეს შეეძლებოდა ეცქირა თვალწარმტაცი შოუსთვის. სხვები 
გვთავაზობდნენ სასტუმროებს და ოფისებს. ბოლოს დარჩა ორი სერიოზული 
პრეტენდენტი: ერთის პროექტით, შენობას შეუნარჩუნდებოდა სამრეწველო 
დანიშნულება; აქ დაიწვებოდა ნაგავი და ოთხივე კვამლსადენიდან ისევ 
ამოვიდოდა ბოლი. ეს შენობას გადაარჩენდა, მაგრამ შიგნით, არტ-დეკოს 
სტილის ტურბინის ჰოლში, სვეტების ბაზების ზემოთ, ფართო გზა უნდა 
გადაეყვანათ, რათა ნაგვის მისაღებად საკმარისი სიმაღლე მიეღოთ. 

მეორე პროექტი გვთავაზობდა, ელექტროსადგური ქცეულიყო დისნეი-
ლენდის მსგავს გადახურულ გასართობ ცენტრად. ამის ინიციატორი იყო 
კონსორციუმი, რომელსაც უძღვებოდა სერ დევიდ როში. როშის გუნდი კი 
აღმოჩნდა გამარჯვებული, მაგრამ მალე, ბედის ირონიით, კონსორციუმს 
სათავეში ჩაუდგა ერთ-ერთი პარტნიორი, ჯონ ბრუმი, რომელმაც 
სტაფორდშირში ერთობ წარმატებული გასართობი პარკი შექმნა – Alton Tow-
ers.

ამერიკელ კონსულტანტთა დახმარებით გამაოგნებელი საუცხოო 
გეგმა შემუშავდა, მაგრამ ცოტა ხანში თავად სადგურს შეექმნა პრობლემა. 
დეაქტივიზაციის (ტექნოლოგიური დახურვა იგულისხმება) სამუშაო, 
განსაკუთრებით, აზბესტის ჩამოღება, გაცილებით რთული აღმოჩნდა, ვიდრე 
გათვალისწინებული იყო. სამუშაოები შეჩერდა პროექტის დამატებითი 
ფინანსების მოსაძიებლად. ბოლო მდგომარეობით, ჯონ ბრუმმა 70 მილიონ 
ფუნტად გაყიდა ოლტონ-ტაუერსი და მოიპოვა ნებართვა, აწარმოოს 
მშენებლობა ელექტროსადგურის მეზობლად მდებარე მიწის მონაკვეთზე, 
რომელიც ბრიტანეთის რკინიგზისაგან შეიძინა. ეს მას საშუალებას მისცემს, 
ელექტროსადგური გადააკეთოს ისე, როგორც ადრე იყო დაგეგმილი. 

SAVE-ის აზრით, ასეთი დანიშნულებით შენობის გამოყენება მაქსიმალურად 
ბევრ ადამიანს მისცემს საშუალებას, ახლოდან უშუალოდ დატკბეს 
თვალწარმტაცი არქიტექტურული ინტერიერით. მაგრამ თუ გარკვეული 
მიზეზების გამო ეს ვერ განხორციელდა, ნაგვის დაწვის ჯგუფს სადგურის 
შენობისადმი ინტერესი ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს. ბატერსის ელექტროსადგური 
რჩება დაუპყრობ მწვერვალად – კონსერვაციის ევერესტად, თუმცა 
საბედნიეროდ, კიდევ არიან ადამიანები, რომელთაც სურთ მისი დაპყრობა.
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1960-70-იან წლებში რიჩარდ ბიჩინგის (ბრიტანეთის სარკინიგზო საბჭოს 
თავმჯდომარე – მთარგმ.) გადაწყვეტილებით, უამრავი მშვენიერი სადგური 
იქნა განწირული დასახურად და დასანგრევად. 1977 წელს SAVE-მა მოაწყო 
გამოფენა “ლიანდაგიდან გადასვლა” ბრიტანელ არქიტექტორთა სამეფო 
ინსტიტუტში, ჰაინცის გალერეაში. ამ გამოფენის შემდეგ, მადლობა ღმერთს, 
ბრიტანეთის სარკინიგზო მმართველობის აზრი ისტორიულ შენობათა შესახებ 
საგრძნობლად შეიცვალა. 

“ლიანდაგიდან გადასვლა” 
გამოფენამ გააკრიტიკა ბრიტანეთის რკინიგზის მიდგომა საკუთარი ისტორიული 
შენობების შენარჩუნების მიმართ. კატალოგში ჩვენ ვწერდით, რომ ბრიტანეთის 
რკინიგზა “გადავიდა ლიანდაგიდან”, რამდენადაც ვერ შეძლო შეეფასებინა 
თავისი არქიტექტურული მემკვიდრეობის გრანდიოზულობა. ამონარიდი 
კატალოგიდან: 

“ბრიტანეთმა გამოიგონა რკინიგზა, პირველად მან მისცა ადამიანებს 
საშუალება ემოგზაურათ; შექმნა სარკინიგზო ხაზების უდიდესი ქსელი 
მთელ მსოფლიოში. სადგურების, სასტუმროების, დეპოების, ხიდების, 
ვიადუკების და სასიგნალო ჯიხურების შეუდარებელი მემკვიდრეობა 
თანდათან ქრება. სულ უფრო და უფრო მცირდება ხაზები და ათასობით 
შენობა რჩება უპატრონოდ მიგდებული ვანდალიზმის ობიექტად...” 

ნებისმიერი სტანდარტით გამოფენა იყო ნამდვილი პოლემიკა, მაგრამ იმჟამად 
ბრიტანეთის რკინიგზას ახალი თავმჯდომარე ჰყავდა – პიტერ პარკერი, 
რომელიც მოვიდა გამოფენაზე და მიგვიწვია თავის ოფისში აღნიშნულ 
საკითხებზე სადებატოდ. მართალია, იგი შეუპოვრად იცავდა ბრიტანეთის 
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რკინიგზის პოზიციას, ის მაინც შეეცადა გარკვეულიყო, როგორ შეიძლებოდა 
ისტორიული შენობების აღდგენა და მათი გამოყენება ახალი დანიშნულებით. 

ამის შედეგად მომდევნო ათი წლის მანძილზე პოზიციები შეცვალა როგორც 
ბრიტანეთის რკინიგზამ, ისე ბრიტანეთის სარკინიგზო საკუთრების საბჭომ. 
განხორციელდა ბრიტანეთის რკინიგზის გარემოს კომისიის რესტრუქტურიზაცია 
და მისი თავმჯდომარე მოგვიანებით გახდა საიმონ ჯენკინსი (რომელიც მანამდე 
დაინიშნა ბრიტანეთის რკინიგზის საბჭოს წევრად). 1985 წელს ბრიტანეთის 
რკინიგზამ დააარსა სარკინიგზო მემკვიდრეობის ფონდი, რომელიც შეადგენდა 
₤1 მილიონს და რომელიც გრანტის სახით შეეძლოთ გაეცათ რეგისტრირებული 
სარკინიგზო შენობების შესაკეთებლად. ეს თანხა 1990-91 წლებისთვის 
₤1,290,000-ამდე გაიზარდა. 

ვინაიდან ბრიტანეთის რკინიგზა განიცდის მუდმივ ზეწოლას, რომ დაზოგოს 
თანხები და გახდეს მეტად მომგებიანი, აღდგენითი პროექტებისათვის 
შევსებადმა ფონდმა ბიძგი მისცა უამრავი სადგურის შენობის შეკეთებასა და 
განახლებას, რომლებიც სხვა შემთხვევაში ან ნელა-ნელა დაიქცეოდა ან ხელის 
ერთი მოსმით დაანგრევდნენ. 

სარკინგზო მემკვიდრეობის ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში 
შედიოდა: ტემზაზე კენონის ქუჩის სადგურის (ლონდონი) კოშკების დასუფთავება 
და შეკეთება, უორსტერშირში Great Malvern-ის საუცხოო სადგურის განახლება 
და დასავლეთ შოტლანდიაში მალიგის ხაზზე შესანიშნავი ვიადუკის შეკეთება, 
რომელიც თავის დროზე ბეტონის უდიდესი ნაგებობა იყო მთელ მსოფლიოში. 

სარკინიგზო მემკვიდრეობის ტრასტი რეგულარულად წარმატებით 
ახორციელებდა გრანტების მოძიებას სხვა წყაროებიდან, მათ შორის, რაიონის 
თუ საგრაფოს საბჭოებიდან, რის შედეგადაც, ხშირად ბრიტანეთის რკინიგზის 
ინვესტიცია ფონდში ორჯერ თუ სამჯერ იზრდებოდა. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ბრიტანეთის რკინიგზის 
მმართველობის ბევრმა წევრმა აღიარა, რომ სუფთა და მიმზიდველი 
ისტორიული სადგურები მომხმარებლის გულს იგებს და ხშირ შემთხვევაში 
ისევე მომგებიანია, როგორც სრულიად ახალი შენობა. და რა თქმა უნდა, 
გეგმური დასუფთავებისა და შეღებვის ხარჯი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე 
ახალი შენობისა. 

ფინანსური პრობლემების გამო ბრიტანეთის რკინიგზა იძულებულია, 
მუდმივად შეამციროს კადრები, რის გამოც ბევრი სადგური უკაცრიელდება. ამ 
დროს სასურველია, რომ სადგურის შენობები, ან მათი ნაწილი, რაც შეიძლება 
მალე გასცენ იჯარით. ბრიტანეთის რკინიგზამ გამოცდილებიდან ისწავლა, რომ 
ძალიან სახიფათოა შენობის ფრიჰოლდის პირობით (ქონებაზე საკუთრების 
უპირობო უფლებით) გაყიდვა, თუ სადგური კვლავაც ფუნქციონირებს. ხშირად 
კი, მესაკუთრე ყიდულობს შენობას ისე, რომ მისი გამოყენების რეალური გეგმა 
არ აქვს და ექცევა მას როგორც სიძველეს, რომელსაც ხანდაზმულობა ემატება, 
შესაბამისად, ტოვებს მას ამინდისგან დაუცველს. 
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პრობლემის საუკეთესო გადაწყვეტა ბრიტანეთის რკინიგზისა და სხვა 
მესაკუთრეებისათვის არის შენობის ხანგრძლივი იჯარით გაცემა შეკეთების 
პირობით, რაც უზრუნველყოფს მის მოვლა-პატრონობასა და შენარჩუნებას. 
ხშირად, თუ შენობა მიტოვებულია და ინგრევა, ისევ ბრიტანეთის რკინიგზას 
კიცხავენ, თუმცა ეს უკანასკნელი უკვე დიდი ხანია აღარ არის აღნიშნული 
სადგურის მფლობელი. 

გარდა სარკინიგზო მემკვიდრეობის ფონდისა, შეიქმნა გაუქმებულ 
ნაგებობათა ფონდი, რომლის საკუთრების საბჭო, სათანადო შემთხვევებში, 
შენობის დასანგრევად საჭირო ხარჯების ეკვივალენტურ თანხას მისცემს 
იმ ორგანიზაციას, რომელიც თავის თავზე აიღებს შენობის რესტავრაციის 
პასუხისმგებლობას. 

ამან შეცვალა შეხედულება ისეთ ნაგებობაზე, როგორიც არის ვიადუკი. 
გაუქმებული ვიადუკის ახალი დანიშნულებით გამოყენების პერსპექტივა 
თითქმის არ ჩანდა, მაგრამ ახლახან გამოჩნდა შესაძლო გამოყენების მთელი 
სერია და შესაძლო გამომყენებლებიც. სასტრანს ტრასტს აქვს საშუალება 
შეიძინოს მნიშვნელოვანი ვიადუკების გარკვეული რაოდენობა, როგორც 
ნაწილი გრძელი ბილიკებისა, რომელთაც ის აგებს ფეხით და ველოსიპედით 
მოგზაურობის მოყვარულთათვის. სპეციალურად შექმნილ ტრასტს გადაეცა 
რეგისტრირებული თვალწარმტაცი Smardale Gill-ი კამბრიაში. ყველაზე 
საინტერესო არის სტივენ უიკსის წინადადება, რაც შეიძლება ბევრი ვიადუკი 
შეიძინოს და იქ ლიანდაგის კოტეჯებად ქცეული საარდადეგებო მატარებლები 
განათავსოს. 
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ერთი მაგალითის ისტორია 

ლენგლის სადგური, სლაუ, ბერკშირი 
ეს თვალწარმტაცი შატოს ტიპის სადგური 1986 წელს გარდაუვალი დემონტაჟის 
საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ბრიტანეთის რკინიგზამ გადაწყვიტა, დაეხურა 
ბილეთების სალარო, რადგან აღარ საჭიროებდა ამ შენობას. SAVE-ის სასწრაფო 
მოქმედებით შენობა რეგისტრირებულ იქნა, რესტავრაციისთვის გრანტი 
სარკინიგზო მემკვიდრეობის ფონდმა გაიღო. 

ლენგლი-სტეიშენი, სლაუ, ბერკშირი. გადარჩენილია გადაუდებელი წესით ნუსხაში 
შეტანის წყალობით 
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ადგილობრივი საბჭოს საკუთრებაში არსებულ ურიცხვ შენობათა შორის, რომლებიც 
სავალალო მდგომარეობაშია, ერთი-ერთი ტიპი სახასიათო ნაგებობისა, 
რომელიც დღემდე შემორჩა, არის პაბი. ვიქტორიანული სტილის პაბებს აქვთ 
ან ჰქონდათ განსაკუთრებულად კარგი ინტერიერი ნაირ-ნაირი ბარებით: 
მდიდრულად გრავირებული ან ვიტრაჟით გაწყობილი, ზოგჯერ ფერადი 
მოჭიქული კერამიკული ფილებით მოპირკეთებული ან ხის კვეთის (ე. წ. 
ბრუნვაზე შესრულებული) ნიმუშებით მდიდარი. 

პაბების პრობლემაა ცვლილების და გაუმჯობესების მუდმივი მოთხოვნა. 
პატარა ბარებს აერთიანებენ, ცვლიან დასაჯდომებს და სალაროებს, გადაჰყავთ 
რესტორნისა და დისკოს ყაიდაზე. ხშირად ამას აკეთებენ არა არქიტექტორები, 
არამედ დიზაინერები, დეკორატორები და “შოპფიტერები” (მაღაზიის 
მომწყობები). არასაკმარისი ყურადღებით ეკიდებიან თავდაპირველ ან 
ისტორიულ დეტალებს და შენობის ძველ სტაციონარულ ელემენტებს. ირონია 
ისაა, რომ ხშირად ამოცანად ისახავენ “ისტორიული სიძველის” გარემოს 
შექმნას რბილი დასაჯდომებით, თუჯის მაგიდებითა და გაზის ლამპებით. 
სამწუხაროდ, ნამდვილ ნივთებს მქრქალი იმიტაციებით ცვლიან. 

პრობლების ერთი მხარე ის არის, რომ პაბის ინტერიერი შედარებით 
ნაკლებად არის ინვენტირებული და შესწავლილი და ნებისმიერი ადგილობრივი 
საზოგადოება თუ ჯგუფი ქალაქის პაბების ან სასტუმროების შესახებ ბროშურების 
გამოცემით კარგ საქმეს ეწევა. კარგი იქნებოდა, ადგილობრივ ბიბლიოთეკებსა 
და გაზეთებში მოძებნილიყო ძველი სურათები; გასარკვევია, ხომ არ არის ესა 
თუ ის პაბი ნუსხაში. 

თავისთავად ცხადია იმ პაბების დიდი მნიშვნელობა, რომლებიც სრული 
სახითაა შემონახული. უფრო კომპლექსურია ისეთი დაწესებულებები, 
როგორებიცაა: ეტლის სადგომიანი სასტუმროები (Coaching Inn), რომლებიც 
ჯერ კიდევ შემორჩა ბევრი საგრაფოს ქალაქებს და რომლებიც მოიცავენ 
ხეზე კვეთისა და მრავალგვარი მოპირკეთების უამრავ ნიმუშს სხვადასხვა 
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SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 

პერიოდიდან. ხშირად გვიანდელი ნამუშევარი, თუნდაც გულდასმით 
შესრულებული, შეიძლება პირვანდელივით კარგი არ იყოს და მთელი 
ინტერიერი “გადამლაშებულად” და ყალბად მოგეჩვენოთ. ზუსტად ასე 
დაემართა გეორგის სასტუმროს საუთორკში, ლონდონში დღემდე შემორჩენილ 
ერთადერთ ე.წ. ეტლის სასტუმროს. National Trust-მა, რომელიც აღნიშნულ 
სასტუმროს ფლობს, მართალია, შეინარჩუნა ვიქტორიანული ბარის საერთო 
ოთახი, მაგრამ მოაცილა პირწმინდად ყველაფერი; აზრად არ მოსვლიათ, 
გვიანი ნამუშევარი დაეცვათ, რადგან რესტორნის სივრცეს გაფართოება 
სჭირდებოდა. მთავარია გავითვალისწინოთ მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ 
გვიანი ცვლილებებიც ძალიან ხშირად შენობას ისტორიულ ღირებულებას 
მატებს. 

ბევრი პაბი და სამგზავრო სახლი, რომლებიც 1920-იან და 1930-იან წლებში 
აშენდა, უფრო დაკვირვებულ განხილვას საჭიროებს. ხშირად მათი ინტერიერის 
კაზმულობა დიდი ხელოვნებით არის შესრულებული. 

სოფლის ტრადიციულ პაბებს ახალი საფრთხე ემუქრება. ბევრი მათგანი სადა 
შენობაა, რომელსაც ძლივს გამოარჩევს თვალი მეზობელი კოტეჯებისგან და 
ეს არის სწორედ პრობლემა. გაყიდვითაც ის შეიძლება უფრო როგორც სახლი 
ისე გაიყიდოს, ვიდრე პაბი. და მაინც, თუკი სოფლის მაღაზიები, სკოლები და 
ეკლესიები იხურება, პაბის გადარჩენა მაინც შეიძლება, როგორც მოსახლეობის 
თავშეყრის ადგილისა. პაბის შენობის გადასარჩენად საუკეთესო გზა პაბად 
დარჩენაა. დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ საცხოვრებელ სახლად 
გამოყენება მის ხასიათს წაშლის. ნებისმიერი ცვლილება კი რეგისტრირებული 

სასტუმრო Bembridge Royal Spithead Hotel. ეს ზღვისპირა სასტუმრო დაანგრიეს, 
მიუხედავად SAVE-ის დიდი მცდელობისა 
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პაბები და სასტუმროები 

შენობის გადასაკეთებლად, რა თქმა უნდა, საჭიროებს ნებართვას. 
სასტუმროების ინდუსტრია კრიტიკულ მდგომარეობაშია. წლების 

მანძილზე ყურადღება გადატანილი იყო ახალ, თანამედროვე სასტუმროებზე, 
თუმცა აშკარაა, რომ მატულობს ხალხი, რომელსაც ქსელის სასტუმროების 
სტანდარტულობა და უნიფორმულობა მობეზრდა და ეძებს ინდივიდუალობას და 
გამორჩეულ ხასიათს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 1976 წლის საგადასახადო 
რეფორმის მიხედვით, რომელიც წაახალისებს დიდი შენობების აღდგენას და 
მათ ხელახალ გამოყენებას, ურიცხვი დიდებული ვიქტორიანული და XX საუკუნის 
დასაწყისის სასტუმრო უზადოდ იქნა აღდგენილი. გაიმეორეს ორიგინალის 
ფერთა გამა, მოიქსოვა ხალიჩები, ჭაღები ჩამოიკიდა ან ხელმეორედ გაკეთდა და 
იმ პერიოდისთვის დამახიათებელი ავეჯი დაიდგა. ბრიტანეთში ასეთია სოფლის 
სასტუმრო, რომელიც თავისი არსებით მომზადებული შეხვდა ხარისხისა და 
ისტორიულობის ამ მოთხოვნას. არსებობს იმის შესაძლებლობაც, რომ ბევრი 
სპეციფიკური სასტუმრო, განსაკუთრებით, საკურორტო და ზღვისპირა მხარეში, 
შეკეთდეს და გაცოცხლდეს. ეს შეიძლება იყოს ნელი პროცესი. საჭიროა იმის 
გარანტიის მოპოვება, რომ შენობები ამასობაში არ გაქრება. ბევრი შენობის 
გამოყენება წლების მანძილზე უსისტემოდ ხდებოდა. შენობას ხან იჯარით 
გასცემდნენ, ხან როგორც ავეჯით გაწყობილ აპარტამენტებს აქირავებდნენ, 
ახლა კი კარგი მდებარეობის და ხედის წყალობით, შეიძლება მათი ხელახალი 
განვითარება მოხდეს პრესტიჟულ აპარტამენტებად. დღეს შეიძლება ისინი 
საცოდავი შესახედია, ვინაიდან დაკარგული აქვთ ბევრი მხატვრული 
ღირებულების ელემენტი, მაგრამ ხალისიანი საღებავის გადავლებას, ამასთან, 
ფრონტონის შუბლის დაფის, დარაბების და აივნების განახლებას შეუძლია მათი 
გამოცოცხლება. 

ერთი მაგალითის ისტორია

სასტუმრო THE GEORGE INN, 
ნეილსუორთი, გლოსთერშირი 
SAVE-ს დაურეკეს და აცნობეს, რომ XIX საუკუნის დასაწყისის ეტლის 
სასტუმროს სახურავზე მუშები ლორფინებს ხსნიდნენ. მართალია, ეს შენობა 
რეგისტრირებული არ ყოფილა, მაგრამ ცალსახად ის სოფლის მთავარი 
და მიმზიდველი ნაწილი იყო. მასობრივმა ადგილობრივმა პროტესტმა და 
ოცდაოთხსაათიანმა დაცვამ საბჭო აიძულა ემოქმედა SAVE-ის წინადადების 
მიხედვით და შენობის შემოგარენი გამოცხადდა კონსერვაციის არეალად. ეს 
მოხდა ორი დღის შემდეგ საბჭოს საგანგებო შეხვედრაზე. კონტრაქტორები უკან 
გაიწვიეს. 
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თეატრები, კინოთეატრები და 
საზოგადოებრივი ნაგებობები 

ცოტა ხნის წინ კინოსა და თეატრების შენობებიც გადაშენების პირას მყოფად 
მიიჩნეოდა, მაგრამ დღეს ერთიცა და მეორეც შესანიშნავ აღორძინებას 
განიცდის. 

1982 წელს SAVE-ის ეგიდით გამოქვეყნდა კვლევა “ფარდები!!! ახალი 
სიცოცხლე ძველ თეატრებს”, რომელშიც კატალოგიზებული იყო ყველა 
ცნობილი გადარჩენილი და დაკარგული თეატრი. ამის შედეგად დაარსდა 
თეატრების ტრასტი, რომლისთვისაც, პარლამენტის დადგენილებით, ცნობილი 
უნდა ყოფილიყო თეატრთან დაკავშირებული ნებისმიერი საპროექტო 
წინადადების შესახებ. 

კვლევამ “ფარდები!!!” აჩვენა, რომ თეატრის ინტერიერის საგრძნობი 
რიცხვი, მიუხედავად დახურვისა და მიტოვებისა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
თითქმის უცვლელ მდგომარეობაში შემონახულიყო. ერთიმეორის მიყოლებით 
ისინი გაიყიდა, აღდგენილ იქნა და გაიხსნა კიდეც სპეციალურად შექმნილი 
ტრასტებისა და კომპანიების მიერ. ჯგუფი, “ფარდები!!!” და თეატრის ფონდის 
წყალობით, ადვილად ხელმისაწვდომია აღნიშნული თემატიკის ისტორიული 
ინფორმაცია, ძველი ფოტოები და პროფესიული ცოდნა. ნებისმიერი 
წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს გამოუყენებელი ისტორიული თეატრის 
განახლებას, სათანადო პროფესიულ მხარდაჭერასა და რესურსებს მიიღებს 
მათგან. 

მსახიობებიც დაინტერესდნენ თეატრების შენარჩუნებით. მათ სიფხიზლე 
გამოიჩინეს, როცა საუთორკში ვარდის თეატრს საფრთხე დაემუქრა. აქედან 
დაიწყო შემობრუნების ხანა. კარგად ცნობილი მსახიობების გამოჩენა 
საპროტესტო მიტინგებზე, დემონსტრაციაზე ან მჯდომარე გაფიცვაზე იმის 
გარანტიაა, რომ ამბავი გახმაურდება და მათ აგენტებს სახეს ღიმილი გაუნათებს.

სულ უფრო მეტი ინტერესი ჩნდება კინოთეატრების ისტორიისა და 
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თეატრები, კინოთეატრები და საზოგადოებრივი ნაგებობები 

არქიტექტურის მიმართ; ეს ეხება როგორც პირველი მსოფლიო ომის წინარე 
ჩანასახოვან ფორმებს, ისე Modern Odeons-ს და Gaumonts-ს. 1920-იანი და 
1930-იანი წლების კინოთეატრებს ჰქონდა მშვენიერი ინტერიერი, რისი აღიარება 
და შესწავლაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. უხვად იყო არტ-დეკოს 
სტილის ინტერიერი, მაგრამ ძალიან ამაღელვებელია ე. წ. “ატმოსფერული” 
აუდიტორიუმები (ეგზოტიკური არქიტექტურით ან პეიზაჟებით მოხატული 
კედლები და ზემოთ ჭერში მოციმციმე ვარსკვლავური ცა). 

ბევრი ეს ინტერიერი გადარჩა იმის წყალობით, რომ ბინგოს სათამაშო 
დარბაზად იყენებდნენ. ახლა კინოში მომსვლელთა რაოდენობა იზრდება, რაც 
ბადებს იმედს, რომ ამ ინტერიერს ისევ გამოიყენებენ. არსებითი პრობლემა 
ისაა, რომ კინოთეატრების ბევრ მფლობელს სურს, ერთ ჭერქვეშ სამი-ოთხი 
კინოდარბაზი ჰქონდეს და არა ათას ან ორიათასადგილიანი დარბაზი. ასეთ 
ვითარებაში მთავარია, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უზრუნველვყოთ, 
რომ ნებისმიერი დატიხვრა შექცევადია და მინიმალურად დაზიანდება 
თავდაპირველი კომპონენტები. ტიხრების მოწყობისას აუცილებელია 
თავდაპირველი დეკორაციის, განათების, ლოჟების, ფოიეების და კიბეების 
შენარჩუნება. 

საბედნიეროდ, უწყინარი დაყოფა ხშირად ყველაზე იაფი ჯდება. მაგალითად, 
პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის პერიოდში კინოთეატრებს პარტერის 
ზემოთ ჰქონდა აივანი. აი, ეს შეიძლება გაკეთდეს ცალკე კინოდარბაზად. უფრო 
მცირე დარბაზები შეიძლება გაკეთდეს დასჯდომი ადგილების თითოეული 
დონის ორად გაყოფის ხარჯზეც. ასე შეიძლება, რომ გვერდით კედლების 
ორიგინალური დეკორი ხელუხლებელი დარჩეს. ძველი პარტერიც კი, თუ ის 
ღირებულია, შეიძლება არ დაზიანდეს. საჭიროა უბრალოდ ერთი მხრიდან 
რამდენიმე სკამი მოიხსნას და მათი საშუალებით ახალი რიგი გაკეთდეს. 

თუ თქვენი ადგილობრივი კინოთეატრი საფრთხის ქვეშაა, საჭიროა 
შეფასდეს, რამდენად ღირებულია ის. ჩაატარეთ ინტერიერის სრული 
დათვალიერება. მაშინაც კი, თუ ჩამოფხავებულ და გულსაკლავ 
მდგომარეობაშია, ალბათ მოიძებნება ფოტოსურათები, რომელთა მიხედვით 
შესაძლებელი იქნება როგორც შიგნით, ისე გარეთ დაკარგული დეტალის ნახვა 
და თავდაპირველი სახის აღდგენა. დაუკავშირდით SAVE-ს, ოცდაათიანელთა 
საზოგადოებას და კინოსა და თეატრის ასოციაციას. 

ერთი მაგალითის ისტორია 

ლიცეუმი, ლივერპული 
SAVE-ის ხანგრძლივი კამპანია ლივერპულის ლიცეუმისთვის აჩვენებს, რომ, რაც 
არ უნდა დაგვიანებული ჩანდეს, რაც არ უნდა მცირე იყოს შანსი, თუ უკვე 
ფიზიკურად განადგურებული არაა, არც ერთი ღირებული ისტორიული შენობის 
მდგომარეობა უიმედო არ არის. ჩვენ რომ 1978 წელს კამპანია წამოვიწყეთ, 
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ლიცეუმი უკვე მსჯავრგამოტანილი იყო. არსებობდა თანხმობა, რომ დაენგრიათ 
I კატეგორიით აღრიცხული შენობა და ნებართვაც გაცემული იყო მის ადგილზე 
ახალი მშენებლობის პროექტზე. ამ ნებართვის გაუქმება დაახლოებით 
ექვსციფრიანი თანხა ჯდებოდა. 

თავდაპირველად თანხმობა იმიტომ გაიცა, რომ ბრიტანეთის რკინიგზამ 
წარმატებით დაასაბუთა სრული საჭიროება იმ ადგილისა, რომელიც 
მდებარეობს ახალ შიდა სარკინიგზო წრეზე. მოხდა ისე, რომ მშენებლებთან 

ლიცეუმი, ლივერპული. ადგილობრივ და ნაციონალურ დონეზე წარმოებულმა ფართო 
კამპანიამ აიძულა მთავრობა, შეეძინა შენობა და გადაერჩინა დანგრევას 
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შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს და სადგური იქვე ახლოს ააშენეს.
ახლა რაკი სასწრაფოდ დანგრევის მიზეზი დღის წესრიგიდან მოიხსნა, 

ლივერპულში დაიწყო კამპანია განაჩენის გადასავადებლად. ეს იყო 
საუკეთესო ადგილობრივი კამპანია, რომელშიც SAVE-ს მიუღია მონაწილეობა. 
ადგილობრივი საბჭოს წევრები და იქაური ბობოლები უმოწყალოდ იქნენ 
გაქილიკებულები (იუმორი ლივერპულელების ძლიერი მხარეა). გამოვიდა 
ათასობით პოსტერი, ბროშურა, გულსამაგრები ლიცეუმის გამოსახულებით. 
ყოველივე ამის შთამაგონებელი იყო იქაური მასწავლებელი ფლორენს 
გერსტეინი. 

SAVE-ის წვლილი ის იყო, რომ საკითხი ეროვნულ და მეტიც, საერთაშორისო 
დონეზე გავიტანეთ. მოსკოვში 150 ხელმოწერა შევაგროვეთ დელეგატებისა, 
რომლებიც მონაწილეობდნენ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნაობების 
საერთაშორისო საბჭოს (ICOMOS) კონგრესზე, და გავუგზავნეთ ბრიტანეთის 
პრემიერ-მინისტრს. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ბროშურა, რომელშიც მოყვანილი 
იყო ლიცეუმის არქიტექტორის, თომას ჰარისონის შესახებ უამრავი შესანიშნავი 
გამონათქვამი. არქიტექტორის დიდი თანამედროვე ჩარლზ რობერტ კოკერელი 
წერდა, რომ ჰარისონში ღვთაებრივი ნაპერწკალია. ლორდი ელგინი, 
ბერძნული მარმარილოს ქანდაკებების ბრიტანეთში გადმომტანი, 1835 წელს 
წერდა, რომ ჰარისონი იყო მისი დროის ყველაზე კლასიკური და მეცნიერული 
მიმართულების არქიტექტორი. სერ ნიკოლაუს პევსნერს ლიცეუმი მიაჩნდა 
“საუკეთესოდ ლივერპულის ადრეულ ნაგებობათა შორის”. 

ლიცეუმი გაიხსნა 1802 წელს ერთდროულად როგორც ბიბლიოთეკა, ახალი 
ამბების ოთახი და კაფე. ის აერთიანებდა 800 წევრს. გარეგნულად მკაცრად 
ბერძნულ სტილში იყო ნაგები მოხდენილი იონიური პორტიკით. შიგნით 
ბიბლიოთეკა მიმზიდველგუმბათიან როტონდაში იყო განთავსებული, ხოლო 
ახალი ამბების ოთახს ჰქონდა კლასიკური ბარელიეფები, რომლებიც 25 წლით 
წინ უსწრებდა ლონდონის მოგზაურთა კლუბის ბარელიეფებს.

1978 წლის ივნისში გარემოს დაცვის ლეიბორისტი მინისტრი პიტერ შორი 
პროტესტის ისეთ ტალღას გადააწყდა, რომ მან დაუჯერებელ გადაწყვეტილებაზე 
დაიწყო ფიქრი – გაეუქმებინათ პროექტის ნებართვა და კომპენსაცია 
გადაეხადათ.

თუმცაღა, ხანგრძლივი მოლაპარაკებები 1979 წლის აპრილის საყოველთაო 
არჩევნებამდე გაგრძელდა და საბოლოო გადაწყვეტილება უკვე ახალი 
მინისტრის, მაიკლ ჰეზელტინის მისაღები გახდა, რომელმაც ლიცეუმის 
საკითხი ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. “ჩემმა წინამორბედმა, – აღნიშნა 
მან, – იმის რწმენით, რომ სახელმწიფო დახარჯავდა ₤0.75-იდან ₤1.5 
მილიონამდე აღდგენით სამუშაოებზე, გადაწყვიტა შეეძინა კლუბი. ამ გზით 
ჩვენ გვექნებოდა ცარიელი, მაგრამ ლამაზი, ადრეული XIX საუკუნის შენობა, 
თუმცა არ გვექნებოდა განვითარება, რომელიც შექმნიდა სამუშაო ადგილებს 
ან წაახალისებდა ეკონომიკურ აქტივობას, ან ცარიელ ნაგებობას საქმიანად 
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გამოიყენებდა”. კამპანია ხელახლა წამოვიწყეთ: ახალი სავაჭრო ცენტრი უნდა 
აშენებულიყო კლუბის უკან. 

ჩვენდა სასიხარულოდ, მაიკლ ჰეზელტინმა ბოლოს დაადასტურა 
გადაწყვეტილება კლუბის შეძენის შესახებ. ხარჯმა, შეკეთების საფასურის 
ჩათვლით, შეადგინა ₤635,000, მაგრამ 1984 წელს შენობა იყიდა ფოსტამ 
₤320,000-ად. ეს გაცილებით ნაკლები იყო, ვიდრე გადასახადის გადამხდელთა 
₤0.75-დან ₤1.5 მილიონამდე თანხა, რისიც ეშინოდა ჰეზელტინს. 

როგორც ხშირად ხდება, სინამდვილეში, პრობლემის არსს წარმოადგენდა 
არა შენობის დაზიანება და მისი აღდგენის ხარჯები, არამედ დაგეგმვის 
შემუშავებული პირობები. დამგეგმარებლები ამტკიცებდნენ, რომ ლიცეუმის 
ქუჩის გადაღმა სავაჭრო ცენტრს ესტაკადა უნდა მომსახურებოდა, რომელიც 
ლიცეუმის ადგილზე დაიწყებოდა. პანდუსი და ხიდი, რომელზეც ორმოცტონიან 
სატვირთო მანქანებს უნდა გაევლო, მოითხოვდა უზარმაზარ ფინანსებს და 
ნიშნავდა, რომ დანგრევა გარდაუვალი იყო “პრაქტიკული” მოსაზრებებით. 
თუმცა შესწავლამ აჩვენა, რომ ესტაკადა აუცილებელი არ იყო და გზასაც 
ვიზუალურად დაამახინჯებდა. რაკი ეს გამოირიცხა, თანხა უფრო მოაზრებადი 
გახდა და როგორც უკეთესი გადაწყვეტა, სავაჭრო ცენტრი XVIII-XIX საუკუნეების 
საუცხოო ფასადების უკან, ბოულდ-სტრიტზე აშენდა. 

დიდხანს მოგვიწია ლოდინმა; გვეჩვენებოდა, რომ ლიცეუმი არასოდეს 
აღდგებოდა. ბოლოსდაბოლოს, 1990 წლის ივნისში მივიღეთ მიწვევა 
ლივერპულის მთავარი ფოსტის ახალი შენობის გახსნაზე რესტავრირებული 
ლიცეუმის შენობაში. 

ახალი ამბების ოთახში განლაგებულია კოხტა სექციები, როგორც ეს ბანკ 
Coutts-შია, ხოლო როტონდაში – ფილატელისტთა ცენტრი, სადაც იყიდება 
ძველი მარკების უდიდესი არჩევანი, მარკიანი კონვერტები და სუვენირები. 

ის, რომ ფართო საზოგადოებას შეუძლია ისარგებლოს კლუბის ორივე 
ინტერიერით, მნიშვნელოვანი იყო ადგილობრივი განწყობისათვის და 
შენობის გადარჩენის კამპანიისათვის. შენობის ყოველი ნაწილი კარგად არის 
გამოყენებული: ცოკოლის სართულზე, რომელიც ბოულდ-სტრიტის მხარიდან 
ტროტუარის სიმაღლეზეა, განლაგებულია სამშენებლო ჯგუფი. სახურავის 
ქვეშ სივრცეში ოფისებია ფოსტის ორმოცი თანამშრომლისათვის, რომლებიც 
აღტაცებული არიან თავიანთი ახალი სამუშაო ადგილით. 
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ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკის დიზაინერის, ფრედერიკ ლო ოლმსტედის 
ხანგრძლივსა და თვალისმომჭრელ კარიერაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ჰქონდა ლივერპულის ბერკენჰედ-პარკში სტუმრობას. ეს უკანასკნელი 
ჩრდილოეთის ქალაქებში გაშენებული მშვენიერი საზოგადოებრივი პარკების 
სერიიდან იყო. ეს პარკები სმოგით მოცულ ინდუსტრიულ ქალაქებში 
უზრუნველყოფდნენ სუფთა ჰაერსა და დასვენებისა და გართობის სივრცეს. 
დღესდღეობით მათგან სიდიდითა და შენახულობით გამორჩეულია პრესტონი. 

ამ პარკების მთავარი მიმზიდველობა ისაა, რომ ისინი თავისი დროის 
საუკეთესო ლანდშაფტის დიზაინერების ნამუშევარია. ბევრი ამაყობდა და ახლაც 
ამაყობს მუნიციპალური ბაღების ტრადიციით, ჰქონდეს ბევრი ხანდაზმული ხე. 

დროთა განმავლობაში სახელმწიფო დაფინანსების შეწყვეტის გამო ბევრი 
პარკი გავერანდა. დეკორატიული შენობები და სათბურები ზიანდებოდა და 
ინგრეოდა კიდეც. შადრევნები აღარ ჩქეფდნენ, ტბები და ტბორები ამოივსო 
სარეველათი ან სულაც ამოშრა. ფრთხილად დაგეგმარებული ხედები გაივსო 
ახალი ამონაყარით და ბუჩქებით. გამხმარ ხეებს აღარ ანაცვლებდნენ ახლით. 

და რაღა თქმა უნდა, როცა ადგილი მოუვლელი რჩება, ის არა მხოლოდ 
იქცევა სანაგვედ და ვანდალიზმის კერად, არამედ ხელსაყრელ ადგილად ახალი 
მშენებლობისთვის. და მაინც, თითქმის ყოველთვის ნახავთ დაინტერესებულ 
ადგილობრივ მოსახლეებს, რომლებიც სიყვარულით უვლიან პარკებს და არ 
დაუშვებენ მათ გაუდაბურებას. 

პირველ ყოვლისა, აუცილებელია წინააღმდეგობა გაუწიოთ ნებისმიერ 
შეუფერებელ ახალმშენებლობის გეგმას. საზოგადოებრივი პარკები შექმნილია 
სარეკრეაციოდ: დიდი, გადახურული სპორტული შენობები – როგორც ეს 
დაიგეგმა ბორნმუთში – სრულიად შეცვლის მას. პარკის საზღვრები უნდა იყოს 
წმინდათაწმინდა; თუკი ერთხელ ჩამოეჭრება ზოლი გზის გასაფართოებლად 
ან სხვა სათემო პროექტისათვის, შეიქმნება სახიფათო პრეცედენტი. დიდი 
შენობის წამოჭიმვა პარკში ნიშნავს, რომ შემოვლენ მანქანები, იქნება ეს 

18
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მსუბუქი, ფურგონიანი თუ სატვირთო. ეს სრულიად მიუღებელია ტერიტორიაზე, 
რომელიც განკუთვნილია ბავშვების სათამაშოდ. 

ძველ ფოტოსურათებს, გამოცემებს ან გაზეთებს შეუძლია წარმოაჩინოს 
ამ პარკების თავდაპირველი ან ადრეული ისტორია, აჩვენოს, როგორი იყო 
აყვავების პერიოდში და როგორი შეიძლება იყოს მომავალში, თუ მისი მოვლის 
სისტემური პროგრამა განხორციელდება. 
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აღნუსხვის პოლიტიკის გაძლიერება
ბოლო წლებია, მთავრობამ დააჩქარა აღნუსხვის პროგრამა, რომლის შედეგები 
მისასალმებელია. როგორც SAVE-ი 1975 წელს მიუთითებდა, XVII-XVIII საუკუნის 
უამრავი შენობა სოფლად სრულიად დაუცველი იყო. შედეგად, 1975 წლის 
მონაცემებით, აღნუსხულ შენობათა რაოდენობა 227,155-იდან 1989 წლისთვის 
433,654-ამდე გაიზარდა. 

ამჟამად 1700 წლამდე აშენებული თითქმის ყველა შენობა და თავდაპირველ 
მდგომარეობაში გადარჩენილი გეორგიანულ შენობათა უმეტესობა აღინუსხება. 
უფრო რთული ვითარებაა ვიქტორიანული და უფრო გვიანდელი შენობების 
მხრივ. 1968 წლამდე 1840 წლის შემდეგ დათარიღებული შენობები აღრიცხვაზე 
აღარ აჰყავდათ. ამის შემდეგ ვიქტორიას საზოგადოებასთან ერთად შევეცადეთ, 
ვიქტორიანული სტილის გამორჩეული არქიტექტორების მთავარი ნამუშევრები 
აღგვერიცხა – თავდაპირველ სიაში 25 არქიტექტორი შევიდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ახლა აღრიცხულია ვიქტორიანული შენობების 
გაცილებით მეტი რაოდენობა, მათ შორის, სამრეწველო ნაგებობები, 
რკინიგზის სადგურები და ტექსტილის ფაბრიკები, ვიქტორიანული სტილის 
კიდევ ბევრი კარგი, უჩვეულო შენობა დარჩენილია ნუსხის გარეთ. ეს იმიტომ, 
რომ ვიქტორიანულ შენობებზე გაცილებით მეტი შეზღუდვა და კრიტერიუმია 
დაწესებული, ვიდრე გეორგიანულზე, თუმცა XIX საუკუნის მემკვიდრეობა 
გამორჩეულად მდიდარია როგორც ხარისხობრივად, ისე რაოდენობრივად. 
ამჟამად ჩვენ შორს ვართ მისი არქიტექტურის ობიექტური შეფასებისგან. 
იგივე კრიტერიუმი, რაც გამოიყენება გიორგიანული შენობების მიმართ, უნდა 
გამოვიყენოთ ვიქტორიანული და ედუარდისეული ხანის შენობების მიმართ. 

SAVE-მა ასევე დიდი როლი ითამაშა, რომ მაიკლ ჰეზელტინი დაერწმუნებინა, 
დაეწყოთ 1920-1930 წლების პერიოდის შენობების სისტემატური აღრიცხვა. 
ეს ომთაშორისი პერიოდის დაახლოებით ორასამდე შენობა სერ ნიკოლაუს 
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პევსნერმა შეარჩია, მაგრამ ესენი თითქმის ყველა მოდერნისტული 
მიმდინარეობის შენობები იყო. SAVE-ი და ოცდაათიანელთა საზოგადოება 
ამტკიცებდნენ, რომ სიაში უნდა შესულიყო იმ პერიოდის ყველა სტილის შენობა 
– დაწყებული ნეოგეორგიანული და ნეოტიუდორიანული და დამთავრებული 
არტ-დეკოთი და მოდერნისტული შენობებით. პევსნერი კონცენტრირებული 
იყო წამყვანი მოდერნისტი არქიტექტორების მთავარ ნამუშევრებზე, მაგრამ იმ 
ეპოქას, როგორც სხვა ნებისმიერ ეპოქას, მისთვის დამახასიათებელი შენობების 
ტიპოლოგიაც აქვს, მაგალითად, საზოგადო საცურაო აუზები (განსაკუთრებით, 
ღია ცისქვეშ) გზისპირა გესტ-ჰაუსები და კინოთეატრები. 

შენობათა აღრიცხვის კრიტერიუმით, რომელიც პარლამენტმა შეიმუშავა, 
შენობებს უნდა ჰქონდეს არქიტექტურული ან ისტორიული ღირებულება. 1920-
1930 წლების შუალედის შენობა სრულიად გამორჩეული ღირებულების უნდა 
იყოს, რომ სიაში მოხვდეს. 

სიტყვა “გამორჩეული” ნახმარია ზუსტი მნიშვნელობით. იგი გამოყენებულია 
1953 წლის აქტში, რომლის წყალობით დაარსდა ინგლისის, შონტლანდიის 
და უელსის ისტორიულ შენობათა საბჭოები. სწორედ ამ საბჭოებს შეეძლოთ 
გამორჩეული ღირსების შენობებზე გრანტები გაეცათ. ჩანაფიქრი ისეთი იყო, 
რომ, ეფექტურად გამოყენებისთვის, გრანტები შეეზღუდათ I და II* კატეგორიის 
დონის შენობებისთვის, რომელთა რიცხვი, შესაბამისად, შეადგენს აღრიცხულ 
შენობათა საერთო რაოდენობის ორ და ოთხ პროცენტს. 

გამორჩეულობის პრინციპით 1920-იანი და 1930-იანი წლების არქიტექტურის 
ნიმუშების შეზღუდული აღრიცხვა ნიშნავდა, რომ ძალიან ბევრი კარგი შენობა 
დაუცველი რჩებოდა. ეს ძალიან პრობლემური საკითხია, რადგან აშენებიდან 
50-100 წლის შემდეგ შენობა მოწყვლადი ხდება. თუ ნუსხაში შეტანა ნაკლებ 
შეზღუდული არ გახდა, ბევრი ქალაქი დაკარგავს 1920-იანი და 1930-იანი წლების 
არქიტექტურის საუკეთესო ნიმუშებს. 

რაც შეეხება ომის შემდგომ არქიტექტურას, მათი აღრიცხვა კიდევ უფრო 
შერჩევითია. ჩვენდა სასიხარულოდ, 1988 წელს უილიამ უოლდგრეივმა 
შემოიტანა “ოცდაათი წლის წესი”, რომელიც დიდი ხანია გამოიყენებოდა 
შოტლანდიაში. ეს ნიშნავს, რომ 30 წლის წინ აშენებული შენობაც შეიძლება 
აღირიცხოს. ხოლო დღეს გამონაკლისის სახით შეიძლება ათი წლის შენობაც 
მოხვდეს სიაში განსაკუთრებული ღირსების გამო. 

თუმცა, პრობლემად რჩება ის გარემოება, რომ მთავრობამ უარი თქვა 1939 
წლის შემდგომი ხანის შენობების მნიშვნელოვანი რაოდენობით სიაში შეტანაზე. 
ინგლისის მემკვიდრეობის მიერ მომზადებულ სავარაუდო სიაზე მტკიცე უარი 
ითქვა. 

მინისტრებმა განაცხადეს, რომ სია იყო პოლიტიკური ნაღმი – მასში შედიოდა 
გარკვეული რაოდენობით მაღლივი საცხოვრებელი სახლიც, რომლებიც ძალიან 
არაპოპულარული იყო. 

იგივე არგუმენტი იქნა წამოყენებული არქიტექტორ ერნო გოულდფინგერის 
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შენობის ალექსანდერ ფლემინგის სახლის წინააღმდეგ, რომელიც 
მდებარეობს ლონდონში Elephant and Castle-ის უბანში. მასში განლაგებული 
იყო ჯანმრთელობის სამინისტროს ოფისები. იყო ეს სახლი თანამედროვე 
არქიტექტურის შედევრი თუ 1960-იანი წლების ნამდვილი ურჩხული? 

ნებისმიერ შემთხვევაში, ზოგიერთი მოდერნისტული შენობის კრიტიკა არ 
უნდა ნიშნავდეს, ზოგადად, თანამედროვე არქიტექტურის უგულებელყოფას. 
მაგალითად, ომის შემდგომი პროექტების მცირე ჯგუფიდან როუჰამპტონის 
კომპლექსი ერთ-ერთია, რომელსაც საერთაშორისო აღიარება ხვდა წილად 
არა მარტო მაშინ, როცა ის აშენდა, არამედ დღემდე ბრიტანეთის გარეთ ის 
აღიარებულია, როგორც მოდერნისტული მიმდინარეობის საუკეთესო ნიმუში 
ბრიტანეთში. 

კონსერვაციის არეალები
უონზდაიკის რაიონის საბჭოს მიერ მიღებული განსაზღვრება საკმაოდ 
ნათელია. ის ამბობს: “კონსერვაციის არეალის გამოცხადება არის ურბანული 
დაგეგმარების უწყების მიერ იმის აღიარება, რომ ამ ტერიტორიაზე 
ჩამოყალიბებული არქიტექტურული და ისტორიული ღირსშესანიშნაობა 
იმსახურებს შენარჩუნებას და მზრუნველობას”. 

დამტკიცდა ექვსი ათასზე მეტი კონსერვაციის არეალი და ამით ქალაქის 
ისტორიული ცენტრები დაცული იქნა ყოვლისწამლეკავი ხელახალი 
მშენებლობისგან, რაც იყო ძველი ნაგებობების გაჩანაგების მიზეზი 1960-იან და 
ადრეულ 1970-იან წლებში. 

SAVE-ის იმდროინდელი წუხილი კარგად ჩანდა ინსპექტორის ანგარიშში 
No.1 Poultry-ის შესახებ. იგი წერდა: “კონსერვაციის არეალის დამტკიცებით, 
ჩემი აზრით, არ ხდება იმ შენობათა დაცვა, რომლებიც არ განიხილება 
რეგისტრირების ღირსად”. 

ისინი, ვინც იბრძოდნენ კონსერვაციის არეალის შემოსაღებად, სხვაგვარად 
ფიქრობენ. დუნკან სანდსმა, რომელმაც წარადგინა კანონპროექტი 1960 წელს 
პარლამენტში, შენიშნა, რომ “საკმარისი არ არის, შენობები განცალკევებით 
შევინახოთ”. გარემოს დაცვის სამინისტროს 86/72 ცირკულარი, რომელიც 
იძლეოდა მითითებებს ახალი კანონმდებლობის შესახებ, საკმაოდ ნათლად 
გამოხატავდა შედარებით მოკრძალებული შენობების შენარჩუნების 
მნიშვნელობას: 

“ერთი შენობის დანგრევაც კი, რომელიც თავისთავად არ არის 
მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ან ისტორიული თვალსაზრისით 
და მის ადგილას სხვა ახალი შენობის აღმართვა, რომელიც შეცვლის 
კონსერვაციული არეალის ან მისი ნაწილის ხასიათს თუ გარეგნობას, 
არის გაუმართლებელი. ასეთ ვითარებაში კონსერვაციის არეალის 
გამოცხადება შეიძლება უაზრობად იქცეს”. 
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ისტორიული საყდრების ეროვნული ტრასტი 
ზოგი ისეთი აღმატებული ხარისხისა და სრულყოფილი შენობაა, რომ ისინი 
ხელუხლებლად უნდა შევინარჩუნოთ. ეროვნულმა ტრასტმა პასუხისმგებლობა 
აიღო, რომ უამრავი საგვარეულო ვილა იქნება შენარჩუნებული, როგორც 
მთლიანობა თავ-თავიანთი კოლექციებითა და ავეჯით. ანგლიკანურმა ეკლესიამ 
დააარსა გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდი, რომელიც ისევე მოქმედებს, როგორც 
ეროვნული ტრასტი გამოუყენებელი სამრევლო ეკლესიების მიმართ. მათი 
მზრუნველობის ქვეშ იმყოფება ორასზე მეტი ეკლესია. 

მსგავსი ალტერნატივა არ არსებობს სხვა დენომინაციების თუნდაც 
შესანიშნავი ეკლესიებისათვის, შოტლანდიისა და უელსის ეკლესიებისთვისაც 
კი. ერთხანს გარემოს დაცვის სამინისტროს თითქოს სურდა მეურვეობა აეღო 
ზოგიერთ ნონკონფორმისტულ საყდარზე, მაგრამ 1984 წელს, ინგლისის 
მემკვიდრეობის დაარსებამდე ცოტა ხნით ადრე, მკვეთრად დაუპირისპირდნენ 
მეურვეობის ქვეშ მყოფი შენობების რაოდენობის ზრდას. 

ბევრი ნონკონფორმისტული საყდრის ხიბლი და ღირსება მათ 
მთლიანობაშია: მერხთა რიგები, გალერეები, კათედრა, როსტრუმი და ორღანი 
შენობისგან განუყოფელია. საუკეთესო ნიმუშები, მათ შორის, ადრეული ხანის 
ძალიან მცირე ზომის შენობები, სახეუცვლელად უნდა შევუნახოთ ქვეყანას. 

გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდი თავიდან დაარსდა როგორც ეკლესიისა 
და სახელმწიფოს პარტნიორობა. ეკლესიის კონტრიბუცია იყო ბიუჯეტის ორი 
მესამედი იმის გამო, რომ ეკლესიას ამ შენობების მიმართ მუდმივი ინტერესი 
აქვს. მას მერე მთავრობის დახმარება მყარად იზრდებოდა და 1990 წელს 70%-ს 
მიაღწია. მაგრამ პარტნიორობის პრინციპი უცვლელი დარჩა. 

ამის საპირისპიროდ, სხვა დენომინაციებმა მტკიცე უარი განაცხადეს 
წვლილი შეეტანათ ახალ ფონდში მათი გაუქმებული საუკეთესო ეკლესიებისა და 
საყდრების გადასარჩენად. 

და მაინც, ამ ჩიხიდან გამოსასვლელი გზა არსებობს. როცა შემოიღეს 
გადასახადი სულადობის მიხედვით, ეკლესიათა მთავარმა საბჭომ 
დაუყოვნებლივ განაცხადა, რომ ეკლესიები უნდა გათავისუფლებული 
იყოს გადასახადისაგან იმის საფუძველზე, რომ ღვთისმსახურთა სახლებზე 
მოსაკრებლის განაკვეთები არ ვრცელდებოდა. 

 მთავრობას არ სურდა ეკლესიის მსახურები (ზოგი მედიტირებადი ორდენის 
გამოკლებით) ნებისმიერი საზოგადო გადასახადისაგან გაეთავისუფლებინა. 

ეკლესიის განცხადებით, გადასახადის გადახდით ისინი ვეღარ შეძლებდნენ 
ისტორიული ეკლესიების შეკეთებას. ამის საპასუხოდ მინისტრმა შესთავაზა, 
რომ ამ გადასახადს დაუბრუნებდნენ ინგლისის მემკვიდრეობაზე გამოყოფილი 
წლიური გრანტის ₤3 მილიონის ოდენობით გაზრდით. ნაწილი ამ ფულისა უნდა 
წასულიყო საყდართა ფონდის შესაქმნელად. 

რომ ვთქვათ, ეს თანხა სულ არ იქნებოდა ზედმეტი ორი წლის მანძილზე 
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ათამდე საყდრის შესაკეთებლად. შეკეთებას დასჭირდებოდა არა ერთი 
და ორი წელი. მოზიდული თანხა არ იქნებოდა იმ დამატებითი თანხის ათ 
პროცენტზე მეტი, რაც ინგლისის მემკვიდრეობას გათვალისწინებული ჰქონდა 
ეკლესიებისათვის. 

პარკებისა და ბაღების დაცვა
გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის საქმიანობა, რომ ისტორიული პარკები 
და ბაღები სათანადოდ ყოფილიყო დაცული, სერიოზულად, თანმიმდევრულად 
და აშკარად წარუმატებელი აღმოჩნდა. ამის გამო დიდი მასშტაბით ადგილი აქვს 
ნგრევასა და ეროზიას. მთავარი საფრთხე მდგომარეობს გართობის და გზათა 
მშენებლობის შემოთავაზებებში. გოლფის სათამაშო მოედნების გაშენების 
გეგმაც პარკის ლანდშაფტის იერის სერიოზულ ცვლილებას გულისხმობს: ეს 
ეხება არამარტო გოლფის მდელოებს, ბალახს და ბურთის სანიშნე ადგილს, 
არამედ თანმდევი ნაგებობების მშენებლობას. ხშირად ეს მარტო გოლფის 
კლუბი კი არაა, არამედ მთელი სასტუმრო კომპლექსი, დასასვენებელი სახლები 
და, ვინ იცის, საკონფერენციო ცენტრიც კი, რომელიც ზამთარშიც უფუნქციოდ 
არ დატოვებს იქაურობას. ამ პროექტების უმეტესობა, უნდა ითქვას, რომ 
არის წმინდად სპეკულაციური. მთავარია, ნებართვა აიღონ, მერე შეიძლება 
მშენებლობაზე არც იზრუნონ და საკუთრება გაცილებით მაღალ ფასად გაიტანონ 
ბაზარზე. 

ოცი წლის მანძილზე არაერთმა ადგილობრივმა დაგეგმარების 
უწყებამ გამოაცხადა მნიშვნელოვანი პარკები და ბაღები საკონსერვაციო 
არეალად. ეს საჭირო ნაბიჯი იყო. ამის საშუალებით დაცული ტერიტორია 
ყველა დაგეგმარებით რუკაზე არის მონიშნული, რაც არის გაფრთხილების 
სიგნალი დეველოპერებისათვის, მეწარმეებისა და საგზაო მშენებლობის 
ხელმძღვანელებისათვის. ამავე დროს ის იცავს – ყოველ შემთხვევაში, 
თეორიულად მაინც – ხეებს; ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იქ, სადაც 
საგვარეულო ვილა და მისი პარკი დაყოფილი აქვთ სხვადასხვა მეპატრონეებს და 
ეს ადგილი იხვნება ხოლმე. გარემოს დაცვის სამინისტროს სამარცხვინოდ უნდა 
ითქვას, რომ ადგილობრივ მთავრობას ის განუწყვეტლივ უბიძგებდა იმისაკენ, 
რომ დაცვის ეს მცირეოდენი ზომებიც კი არ გაეტარებინა. საბედნიეროდ, მის 
რჩევას ყოველთვის არ ითვალისწინებდნენ. 

დამატებით ვიტყვით, რომ 1983 წლის ეროვნული მემკვიდრეობის აქტმა 
ისტორიული პარკებისა და ბაღების დასარეგისტრირებლად საჭირო პირობები 
ჩამოაყალიბა. ინგლისში ინგლისის მემკვიდრეობას ამჟამად აღნუსხული 
აქვს ათას ორასზე მეტი საკუთრება. თუმცა, რაკი აღნუსხვა ყოველთვის არ 
უზრუნველყოფს კანონიერ დაცვას, დაზიანება გრძელდება. 

როცა პარლამენტში განიხილავდნენ წინადადებას აღნუსხვის შესახებ, 
მინისტრები არ დაეთანხმნენ, რომ დაცვა საკანონმდებლო საფუძველზე 
მომხდარიყო, რადგან არ შეიძლება მესაკუთრეები დაავალდებულო, მაინც და 
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მაინც ესა და ეს ყვავილი ჩარგონ. 
საჭირო არ არის, ამხელა ტვირთი დააკისრო მესაკუთრეებს. საჭიროა 

მხოლოდ დაცვის ისეთი ფორმა, რომელიც გარე საფრთხეს აარიდებს, 
როგორიცაა, მაგალითად, გზის მშენებლობა. ამას ბევრი მესაკუთრე 
მიესალმება. 

საჭირო არაა ახალი კანონმდებლობა: უბრალოდ, ცვლილებაა შესატანი 
ურბანული დაგეგმარების ცირკულარებში, ან ახალი დაგეგმარების პოლიტიკის 
გზამკვლევში, რაც დაავალდებულებს ურბანული სამსახურის მოხელეებს 
და მთავრობის დეპარტამენტებს, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ 
რეგისტრირებული საკუთრების ღირებულებებს. ეს მოხდებოდა პარალელურად 
იმ სპეციალური მზრუნველობისა, რომლის გამოვლენაც ევალებათ ურბანული 
დაგეგმარების უწყების მოხელეებს კონსერვაციის არეალთან დაკავშირებული 
წინადადებების მიმართ (1971 წლის დაგეგმარების აქტი, პარაგრაფი 277 (8)). 
ამგვარად, ეს ნუსხას მოაქცევდა სტრუქტურული გეგმების და ურბანული 
დაგეგმვის განაცხადების არსებულ ჩარჩოში. 

ინგლისის მემკვიდრეობა აცხადებს, რომ ამ სისტემის ფარგლებში ბევრი 
ადგილობრივი მთავრობა, როცა საქმე ეხება განაცხადს ისტორიულ პარკებთან 
და ბაღებთან დაკავშირებით, არ ითვალისწინებს ინგლისის მემკვიდრეობის 
მიერ შეთავაზებულ სპეციალისტის რჩევას. მეორე ზომა, რომლის გატარებაც 
იქნა შემოთავაზებული, იქნებოდა, ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის 
სავალდებულო გამხდარიყო ნებისმიერი განაცხადი (მაგ., ინგლისის 
მემკვიდრეობის და ბაღების ისტორიის საზოგადოების შეტყობინება, ასევე 
განაცხადი სიაში შესული შენობების დემონტაჟის ან შეცვლის შესახებ), 
გაეგზავნა პროფესიულ წრეებთან, როგორებიცაა: გეორგიანელთა ჯგუფი ან 
ვიქტორიანული საზოგადოება. 

შეკეთების პასუხისმგებლობა 
SAVE-ის ერთ-ერთი მუდმივი გზავნილია, რომ ადგილობრივმა მთავრობებმა 
უნდა გამოიყენონ მათთვის პარლამენტის მიერ მინიჭებული ძალაუფლება, 
გასცენ გაფრთხილება სარემონტო სამუშაოს ჩატარების აუცილებლობაზე 
(to serve repairs notice) ნგრევის პირას მყოფი რეგისტრირებული შენობების 
მფლობელების მიმართ ან, უკიდურეს შემთხვევაში, თავად ჩაატარონ 
გადაუდებელი სამუშაოები ცარიელ შენობებში და გაწეული ხარჯის ანაზღაურება 
მფლობელებს მოსთხოვონ. 

თუმცა, ზოგი შენობა იმდენად დიდია და მნიშვნელოვანი, რომ მათზე 
პასუხისმგებლობას ადგილობრივი მთავრობა ვერ აიღებს. მაშინ, სხვა გზა არ 
არის, მინისტრმა ან ინგლისის მემკვიდრეობამ უნდა გამოიყენონ თავიანთი 
ძალაუფლება და თავად წამოიწყონ პროცესი, რასაც ითვალისწინებს 
გაფრთხილება სარემონტო სამუშაოს ჩატარების აუცილებლობის შესახებ (to 
serve repairs notice), ამით კი აჩვენონ მაგალითი. 
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ასეთი გაფრთხილება (to serve repairs notice) ინდვიდუალური შენობის 
შეკეთებასა ან რესტავრაციის მიზნით გაყიდვაზე მეტს ნიშნავს. ის აგზავნის 
მკაფიო, არაორაზროვან სიგნალს, რომ აღრიცხული შენობების მიგდება 
დაუშვებელია და აუცილებელია ზრუნვა მათ მომავალ ბედზე. 

როდესაც ცნობილი გახდება, რომ ადგილობრივი მთავრობა მზადაა, 
ზომები მიიღოს შესაკეთებელი შენობების მფლობელთა წინააღმდეგ, ამგვარი 
შენობების რიცხვმა შესაძლოა მკვეთრად იკლოს. 

მხოლოდ დაფინანსების სიმცირე არ იწვევს აღრიცხული შენობების ნგრევას. 
ძალიან ხშირად, მფლობელებს აქვთ საკმარისი რესურსი, მაგრამ იმედი აქვთ, 
რომ შენობები იმდენად დაზიანდება, რომ მიეცემათ ხელახალი მომგებიანი 
მშენებლობის უფლება. 

ასეთ შემთხვევებში, მფლობელები სიფრთხილეს გამოიჩენენ, რომ მათი 
აღნუსხული საკუთრება იმ ზომამდე არ დაზიანდეს, რომ საბჭომ ისინი შეიძინოს 
იმ ფასად, რაც მათ არსებულ, დაზიანებულ მდგომარეობას შეეფერება. 

საჩვენებელი პროექტები
ისტორიულ შენობებზე გრანტების განაწილების პრინციპი მდგომარეობს იმაში, 
რომ ფული გაიცეს სამართლიანად და, რამდენადაც შესაძლებელია, თანაბრად. 
მაგრამ ზოგჯერ გრანტის მაღალი პროცენტის კონცენტრაცია რომელიმე 
ერთ საპილოტე პროექტზე შეიძლება კარგ მაგალითად იქცეს იმისა, თუ რისი 
მიღწევა შეიძლება. ეს კი შესაძლოა ძალიან ეფექტური აღმოჩნდეს სხვათა 
წასახალისებლად. 

მთავრობის ინიციატივით 1960-იან წლებში ოთხ საკათედრო ქალაქში – 
ბათში, ჩესტერში, ჩიჩესტერსა და იორკში – ჩატარდა კვლევები, რომლებიც 
საფუძვლად დაედო კონსერვაციაზე ორიენტირებულ სტრატეგიებსა და გეგმებს, 
რამაც განაპირობა ამ ქალაქების აყვავება. 

შემდგომში SAVE-მა შესთავაზა გარემოს დაცვის სამინისტროს, მსგავი 
ოთხი-ექვსი კვლევა ჩაეტარებინათ, რომლებიც ხელს შეუწყობდა კონსერვაციის 
მცდელობებს სხვა ტიპის ისტორიულ ქალაქებშიც, რომლებიც ეკონომიკურ 
დაღმავლობას განიცდიდა, მაგალითად, მინერალური წყლების, ზღვისპირა 
კურორტის, ტექსტილის და სამთო მრეწველობის ქალაქებში. ამერიკის 
შეერთებულმა შტატებმა $40 მილიონი ჩადო მასაჩუსეტსის საქარხნო ქალაქ 
ლოუელში, რითაც ააყვავა არა მარტო ლოუელი, არამედ ხელი შეუწყო 
ახლომახლო მდებარე სამრეწველო ქალაქებისადმი ინტერესისა და აქტივობის 
გაღვივებას. 

SAVE-მა განსაკუთრებულად გაამახვილა ყურადღება Halifax-ზე თავისი 
ანგარიშების სერიაში, მათ შორისაა: “ბეტონის იერუსალიმი” (1976) და 
“ჰალიფაქსი: რისკის წინაშე მდგარი შენობები” (1983). უელსის პრინცის 
განცხადებამ ქალაქის შესახებ და მისი ეგიდით იქ ბიზნესის მოზიდვამ 
ჰალიფაქსის მომავლის პერსპექტივა გარდაქმნა. SAVE-ის აზრით, მსგავსი 
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ინიციატივები საჭიროა სხვა ქალაქებისათვისაც. როცა ცხადი გახდა, რომ 
კონსერვაციისადმი პოზიტიური მიდგომით ჰალიფაქსმა სარგებელი ნახა, 
ახლომდებარე სამრეწველო ქალაქები ბერნლი და ჰადერსფილდიც შეეცადნენ 
მის გზას დადგომოდნენ. 

ინგლისის ზღვისპირა კურორტები დიდხანს დაღმავლობას განიცდიდა, 
რადგან დამსვენებლებს ხმელთაშუაზღვისპირეთი უფრო იზიდავდა. 
როგორც იქნა, გამოცოცხლების ნიშნები გამოჩნდა. უბრალოდ, საკითხავია 
გამოცოცხლება მოიტანს დამაზიანებელ მშენებლობას და დამახინჯებას, თუ 
ნამდვილად გააუმჯობესებს ამ კურორტების იერსახესა და მიმზიდველობას. 

ბევრ სანაპირო ქალაქში ყველაზე თვალსაჩინო საცხოვრებელი ქუჩები 
მთლიანად დაუცველია იმის გამო, რომ არც აღრიცხულია და არც კონსერვაციის 
არეალად არის გამოცხადებული. ერთ ასეთ ქალაქში, როგორიც არის, 
მაგალითად, მორკამი ლანკაშირში, გარკვეული ძალისხმევით შესაძლებელია, 
ქალაქი განახლდეს. სანაპირო ქალაქები ხალისიანი ადგილებია: სრულიად 
მარტივმა ხელის შევლებამ – შეკეთებამ და ფასადების შეღებვამ, უშნო 
ფირნიშების უკეთესით ჩანაცვლებამ – შეიძლება განმაცვიფრებელი შედეგი 
გამოიღოს. 
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დანართი I 
რას ნიშნავს აღნუსხვა 

ამონარიდი გარემოს დაცვის სამინისტროს ცირკულარიდან 8/87, 1987 წლის 25 მარტი: 
ისტორიული შენობები და კონსერვაციის არეალები – პოლიტიკა და პროცედურები 

როგორ შეირჩევა შენობები
აღსარიცხად შერჩევის პრინციპები შეიმუშავა ისტორიული შენობების საბჭომ (ინგლისის 
ისტორიული შენობების საბჭოს ფუნქციას ამჟამად ისტორიული შენობების და მონუმენტების 
კომისია (HBMC) ასრულებს) და დამტკიცებულია სახელმწიფო მდივნის მიერ. აქ შედის ოთხი 
ჯგუფი: 

ყველა შენობა, რომელიც აშენებულია 1700 წლამდე და ინარჩუნებს თავდაპირველ 
მდგომარეობას, ექვემდებარება აღნუსხვას. 
1700-იდან 1840 წლამდე აშენებული შენობების უმრავლესობა ექვემდებარება 
აღნუსხვას, თუმცა შერჩევა აუცილებელია. 
1840-იდან 1914 წლამდე აშენებული, უეჭველი ღირებულების და თვითმყოფადობის 
მქონე შენობები ექვემდებარება აღნუსხვას. შეირჩევა ცნობილი არქიტექტორების 
მთავარი ნაგებობები. 
1914 და 1939 წლებს შორის პერიოდიდან შერჩეული მაღალი ღირებულების მქონე 
შენობები ექვემდებარება აღნუსხვას. 

1939 წლის შემდეგ რამდენიმე გამორჩეული ღირებულების ნაგებობაა აღნუსხული. 

შენობათა შერჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შემდეგ მახასიათებლებს: 
კონკრეტული ტიპოლოგიის ობიექტთა შორის განსაკუთრებულ ღირებულებას 
არქიტექტურის და დაგეგმვის ან სოციალური და ეკონომიკური ისტორიის ასახვის (მაგ.: 
სამრეწველო შენობები, რკინიგზის სადგურები, სკოლები, საავადმყოფოები, თეატრები, 
მუნიციპალიტეტის შენობები, ბაზრები, ბირჟები, საქველმოქმედო უპოვართა სახლები, 
ციხეები, ქარხნები, წისქვილები) თვალსაზრისით; 
ტექნოლოგიურ ინოვაციას ან ვირტუოზულობას (მაგ.: თუჯის ნაკეთობა, ბეტონის 
ადრეული გამოყენება და სხვ.); 
ცნობილ პიროვნებათა სახელებთან ან მოვლენებთან ასოციაციას. 
ჯგუფურ ღირებულებას, განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება ქალაქგეგმარებას (მაგ.: 
მოედნებს, ტერასებს ან მუშათა დასახლებას). 

კატეგორიის მინიჭება 
შენობები კლასიფიცირებულია კატეგორიის მიხედვით, რაც აჩვენებს მათი მნიშვნელობის 
შედარებითობას: 

კატეგორია I გამორჩეულად მნიშვნელოვანი შენობები (აღრიცხულ შენობათა მხოლოდ 
ორ პროცენტს აქვს ჯერჯერობით ეს კატეგორია). 
კატეგორია II* განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობები, რომლებიც უფრო 
ღირებულია ვიდრე სპეციფიკური ინტერესის შენობები (შეადგენს აღრიცხულ შენობათა 
ოთხ პროცენტს). 
კატეგორია II სპეციფიკური ინტერესის მქონე შენობები, რომელთაც აღნიშნული 
კატეგორია აძლევს გადარჩენის შანსს. 
კატეგორია III არ არის კანონით განმტკიცებული და ამჟამად მოძველებულია. ეს 
კატეგორია მინიჭებული აქვს შენობებს, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ხარისხის 
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თვალსაზრისით არ ექვემდებარებიან ოფიციალურ აღნუსხვას, მაინც განიხილებიან 

გარკვეული ღირებულების ობიექტებად. 

დანართი II
SAVE-ის გამოცემები
SAVE-ს გამოქვეყნებული აქვს 
ოთხმოცდაათზე მეტი ანგარიში. სრული 
ჩამონათვალი შეიძლება ნახოთ მათ 
ოფისებში. ქვემოთ მოცემულია ნაწილი ამ 
ჩამონათვლიდან. 

SAVE-ის ანგარიში: წლის დაკარგული 
მემკვიდრეობა (SAVE REPORT: HERITAGE YEAR 
TOLL) 

SAVE-ის პირველი ანგარიში გამოქვეყნდა 
ჟურნალში “Architect Journal”, 17 და 24 
დეკემბერი, 1975.

კონსერვაცია და სამუშაო ადგილები 
(CONSERVATION AND JOBS)

SAVE-ის მეორე ანგარიში გამოქვეყნდა 
ჟურნალში “Built Environment Quarterly”, 
სექტემბერი, 1976.

გადაურჩინე ქვეყანას მენტმორი (SAVE 
MENTMORE FOR THE NATION)

ბროშურა მენტმორის კოშკის საგანძურის 
შესახებ, რომელიც გამოქვეყნდა 1977 
წლის იანვარში, როგორც ნაწილი SAVE-
ის კამპანიისა – შეენარჩუნებინათ სახლი 
და მისი კოლექციები ქვეყნისთვის. 
მოგვიანებით კოლექცია გაიყიდა.

ლიანდაგებს მიღმა: დავიცვათ 
სარკინიგზო არქიტექტურა (OFF THE RAILS: 
SAVING RAILING ARCHITECTURE)

SAVE-ის პირველი გამოფენის (ბრიტანელ 
არქიტექტორთა სამეფო ინსტიტუტში – 
RIBA-Royal Institute of British Architects 
– ჰაინცის გალერეა, იანვარი-მარტი, 1977) 
თანმხლები წიგნი. 

დასანგრევად განწირული (LEFT TO ROT)

ანგარიში აჩვენებს არსებული 
კანონმდებლობის უძლურებას, დაიცვას 
დიდი რაოდენობით აღრიცხული 
შენობა გაპარტახებისაგან და 
იძლევა რეკომენდაციებს, კანონის 

გაუმჯობესებისთვის. დაიბეჭდა ჟურნალში 
Architect’s Journal, 22 ნოემბერი,1978.

შენარჩუნება მომგებიანია: ტურიზმი 
და დაცული ისტორიული შენობებიდან 
მიღებული ეკონომიკური სარგებელი 
(PRESERVATION PAYS: TOURISM & THE ECO-
NOMIC BENEFITS OF CONSERVING HISTORIC 
BUILDINGS)

გამოქვეყნდა 1978 წელს. იძლევა 
დაწვრილებით ინფორმაციას იმის შესახებ, 
თუ როგორ შეიძლება კონსერვაციამ 
მოიტანოს კეთილდღეობა და სამუშაო 
ადგილები. 

ეშმაკის ქარხნები: პენინების 
სამრეწველო არქიტექტურა (SATAN-
IC MILLS: INDUSTRIAL ARCHITECTURE IN THE 
PENNINES)

SAVE-ის მეორე გამოფენის (ბრიტანელ 
არქიტექტორთა სამეფო ინსტიტუტი – 
RIBA-Royal Institute of British ArchItects – 
ჰაინცის გალერეა, 31 იანვარი-11 აპრილი, 
1979) თანმხლები წიგნი, რომელიც 
წარმოაჩენს ტექსტილის ფაბრიკების 
არქიტექტურულ ღირსებას და სამრეწველო 
ლანდშაფტის ხიბლს. 

ელისეს ბაღები: მათი გადარჩენის 
სტრატეგია (ELYSIAN GARDENS: A STRATEGY 
FOR THEIR SURVIVAL) 

დაემთხვა ვიქტორიას და ალბერტის 
მუზეუმში მოწყობილ გამოფენას “ბაღი”, 
მაისი, 1979. განხილულია ისტორიული 
ბაღების დაცვის საჭიროებანი, 
ზოგიერთი ცნობილი, გამქრალი ბაღის 
ილუსტრაციებით და შემოთავაზებულია 
წინადადებები, როგორ შეიძლება დავიცვათ 
დიდებული ბაღები.

დღგ-ში ჩაძირვა (DROWNING IN VAT)

1984 წლის ბიუჯეტამდე დღგ (დამატებითი 
ღირებულების გადასახადი) ერიცხებოდა 
შეკეთების ხარჯებს, მაგრამ არა ახალი 
ნაგებობის ან ნაწილის მიშენებას 
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არსებულზე, რაც უფრო არსებულის 
გადაკეთების წახალისებას უწყობდა ხელს, 
ვიდრე შეკეთებას. მართალია, ახლა დღგ 
ერიცხება გადაკეთების სამუშაოებსაც, 
მაგრამ კვლავაც პარადოქსია, რომ იგი 
ახალ მშენებლობაზე არ ვრცელდება. 
გამოქვეყნდა 1980 წლის მარტში. 

შოტლანდიის დაკარგული სახლები 
(LOST HOUSES OF SCOTLAND)

1900 წლიდან მოყოლებული შოტლანდიამ 
დაკარგა, სულ მცირე, 378 გამორჩეული 
საგვარეულო ვილა. წიგნი დოკუმენტურად 
აცნობს მკითხველს ამ დანაკარგებს 
და წარმოაჩენს იმ მცდელობათა 
მნიშვნელობას, რაც საჭიროა დარჩენილ 
ძეგლთა გადასარჩენად, შესანახად და 
გამოსაყენებლად. გამოქვეყნდა 1980 წლის 
ივლისში. 

სიონის დაცემა (THE FALL OF ZION)

ნონკონფორმისტული საყდრები 
სისტემატურად იხურება. მოცემული 
ანგარიში საფუძვლიანად მიმოიხილავს 
ნონკონფორმისტულ არქიტექტურას 
ჩრდილოეთში. გამოქვეყნდა 1980 წლის 
ოქტომბერში. 

გეორგიანული შერისხული შენობები 
(ONE DAMNED GEORGIAN BUILDING AFTER 
ANOTHER)

ლონდონში არსებული გეორგიანული 
შენობების სამი მთავარი ჯგუფის 
საფრთხეები: კარბერტონ-სტრიტის 
სამკუთხედი (ამჟამად დანგრეულია), 
კოუმინ-ჩინის სამკუთხედი (ამჟამად 
განახლებულია) და ბეიკერ-სტრიტზე 
გეორგიანული სტილის სახლების ჯგუფი. 
გამოქვეყნდა 1981 წლის აპრილში. 

უტყვი სახლები: საგვარეულო ვილები 
კვლავ რისკის ქვეშაა (SILENT MANSIONS: 
MORE COUNTRY HOUSES AT RISK) 

მეორე ილუსტრირებული ანგარიში 
საფრთხის ქვეშ მყოფი სახლების შესახებ. 
გამოქვეყნდა 1981 წელს. 
ახალი ხატმებრძოლები (THE NEW ICON-
CLASTS)

ანგარიში აკრიტიკებს ანგლიკანურ 
ეკლესიას და მის პოლიტიკას გაუქმებული 
ისტორიული ეკლესიების მიმართ ინგლისის 
ჩრდილოეთში მდებარე ანგლიკანური 
ეკლესიების მაგალითზე. გამოქვეყნებულია 
1981 წლის სექტემბერში. 

უესტ-მიდლენდსი: ისტორიული 
შენობები რისკის ქვეშაა (WEST MIDLANDS: 
HISTORIC BUILDINGS AT RISK) 

ანგარიშში ჩამოთვლილია უესტ-
მიდლენდსის ბევრი ისტორიული 
საფრთხის ქვეშ მყოფი შენობა, რომლებიც 
დაცარიელებული და უიმედოდ 
მიტოვებულია. გამოქვეყნდა 1981 წლის 
ოქტომბერში. 

ქალაქის ცენტრის დაყოფა (CITY CENTER 
CARVE-UP)

ბევრი ქალაქის მიმართ გამოყენებული 
“წმენდა” ახლა ლიდსს, ლივერპულს და 
ნიუკასლსაც ეხება. გამოქვეყნებულია 1982 
წლის ივლისში. 

აბანოების არქიტექტურა (TAKING THE 
PLUNGE: ARCHITECTURE OF BATHING)

SAVE-ის გამოფენის (ბრიტანელ 
არქიტექტორთა სამეფო ინსტიტუტი – 
RIBA-Royal Institute of British Architects 
- ჰაინცის გალერეა, 26 მაისი-10 ივლისი, 
1982) თანმხლები წიგნი, იგი ყურადღებას 
ამახვილებს მთელ ბრიტანეთში 
გავრცელებულ საცურაო აბანოთა 
მრავალფეროვნებასა და ღირებულებაზე. 
გამოქვეყნდა 1982 წელს. 

საგვარეულო ვილები: ყოფნა-არყოფნა 
(THE COUNTRY HOUSE: TO BE OR NOT TO BE) 

ილუსტრირებულ წიგნში მოცემულია 
დაწვრილებით შემუშავებული 
წინადადებები, თუ როგორ გადავარჩინოთ 
საგვარეულო ვილები. გამოცემულია 1982 
წელს. 

გადავარჩინოთ გიბრალტარის 
მემკვიდრეობა (SAVE GIBRALTAR’S HERITAGE)

ანგარიში აფასებს გიბრალტარის 
არქიტექტურული მემკვიდრეობის 
მნიშვნელობას და მოუწოდებს სათანადო 
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SAVE აქტივიზმის სახელმძღვანელო 

დაცვისკენ. გამოცემულია 1982 წლის 
ოქტომბერში. 

ინგლისის გამქრალი სახლები (VANISHING 
HOUSES OF ENGLAND) 

ამ ილუსტრირებული ანგარიშის სპონსორია 
ჯეკსონ-სტოპს & სტაფი. აქ წარმოჩენილია 
არაერთი საგვარეულო სახლი, რომლებიც 
უკვე აღარ არსებობს. გამოცემულია 1983 
წლის იანვარში. 

სამამულე სოფლები: ვის ანაღვლებს 

ისინი? (ESTATE VILLAGES: WHO CARES?)

კვლევა ეხება სამამულე სოფლების ბედს, 
რომელთა უნიკალური ხასიათი თვალსა და 
ხელს შუა ქრება. გამოცემულია 1983 წლის 
თებერვალში. 

კონსერვაცია და კეთილდღეობა: 
ისტორიული შენობების კონსერვაციის 
ფართო ეკონომიკური სარგებელი 
(PRESERVE AND PROSPER: THE WIDER ECONOMIC 
BENEFITS OF CONSERVING HISTORIC BUILDINGS)

მიმოხილულია ის ადგილები და არეალები, 
სადაც პოზიტიურმა კონსერვაციამ მოიტანა 
ეკონომიკური სარგებელი. გამოცემულია 
1983 წლის ივნისში. 

ჯენტლმენის თავშესაქცევი (TIME GENTLE-
MEN PLEASE) 

გამოცემულია 1983 წლის სექტემბერში 
CAMRA-სთან (Campaing for Real Ale) 
ერთად. ეს არის ესეების სერია, რომელიც 
აშუქებს 1920-იანი და 1930-იანი წლების 
პაბების არქიტექტურას დაწყებული 
შორეული სოფლებიდან, დამთავრებული 
ჯაზის პერიოდის გზისპირა სასტუმროებით. 

ბრწყინვალებიდან ბანალობამდე: 
ლონდონის სიტის ხელახალი შენება 
(FROM SPLENDOUR TO BANALITY: REBUILDING 
THE CITY OF LONDON)

ესაა ფოტოგრაფიული მიმოხილვა იმ 
შენობებისა, რომლებიც დაანგრიეს ომის 
შემდეგ (პრესტიჟული ბანკის სათავო 
ოფისიდან დაწყებული საწყობების 
ჩათვლით) და იმ თანამედროვე შენობებისა, 
რომლებმაც შეცვალეს ისინი. გამოცემულია 
1983 წლის ნოემბერში. 

მისტერ ლოსონ, თქვენ წარგვიკვეთეთ 
იმედი ბრიტანეთის ისტორიულ 
შენობებთან დაკავშირებით (MR LAWSON, 
YOU HAVE DAMNED OUR BEST HOPES FOR BRIT-
AIN’S HISTORIC BUILDINGS)

ბროშურა აჩვენებს იმ შედეგებს, რაც 
შეიძლება მოეტანა 1984 წლის მარტში 
ბიუჯეტის კანონში შეთავაზებულ 
ცვლილებებს დაბეგვრის წესებთან 
დაკავშირებით. საკანონმდებლო ცვლილება 
ურიცხვი ოპონენტის მოსაზრების 
საფუძველზე შეიცვალა და პირველად იქნა 
დაშვებული საგადასახადო შეღავათები 
აღრიცხულ შენობებთან დაკავშირებით. 

გეორგიანული ლივერპულის აგონია 
(THE AGONY OF GEORGIAN LIVERPOOL)

საფრთხე ემუქრება გეორგიანულ შენობებს, 
რომელთაც ფლობს ლივერპულის 
საქალაქო საბჭო. ეს უკანასკნელი 
უფრო მათ დანგრევას ცდილობს, ვიდრე 
აღდგენას. გამოცემულია 1984 წლის 
აგვისტოში. 

ჩატემის ისტორიული გემსაშენი: 

მოქმედი თუ ნაფტალინში ჩადებული? 
(CHATHAM HISTORIC DOCKYARD: ALIVE OR 
MOTHBALLED?)

ამ ანგარიშში დაწვრილებით არის 
მოცემული წინადადებები ჩატემის 
გემსაშენის თვალსაჩინო ისტორიული 
შენობების ახალი დანიშნულებით 
გამოსაყენებლად. გამოცემულია 1984 წლის 
ოქტომბერში. 

სამხრეთ იორკსი _ საფრთხის წინაშე 
მდგარი შენობები (SOUTH YORKS – BUILD-
INGS AT RISK)

საფრთხის წინაშე მდგარი შენობების 
კატალოგი. გამოცემულია 1984 წლის 
ნოემბერში. 

ლონდონის ეკლესიები ეცემა (LONDON’S 
CHURCHES ARE FALLING QOWN) 

ყურადღება გამახვილებულია საფრთხის 
წინაშე არსებულ ეკლესიათა მნიშვნელოვან 
რაოდენობაზე ლონდონის ეპარქიაში. 
გამოცემულია 1985 წლის აპრილში. 
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დანართები 

საფრთხის წინაშე არსებული მამულები 
(ENDANGERED DOMAINS)

საგვარეულო ვილები კვლავ საფრთხეშია 
– SAVE-ის მესამე პუბლიკაცია აშუქებს 
საფრთხეში მყოფ სახლებს ინგლისში 
და უელსში. გამოცემულია 1985 წლის 
აგვისტოში. 

ლონდონი ლივინგსტონის 
შემდეგ: დღის წესრიგი ინგლისის 
მემკვიდრეობისათვის (LONDON AFTER LIV-
INGSTONE: AN AGENDA FOR ENGLISH HERITAGE)

GLC-ის ლიკვიდაციით ლონდონის 
ისტორიული შენობებისა და 
არეალებისათვის ახალი ერა იწყება 
ინგლისის მემკვიდრეობასთან ერთად, 
რომელმაც გადმოიბარა პასუხისმგებლობა 
ყოფილი GLC-ის ისტორიული შენობების 
განყოფილებისგან. გამოცემულია 1986 
წლის აპრილში. 

ლიდსი: დაკარგული შესაძლებლობა? 

(LEEDS: A LOST OPPORTUNITY?)

ანგარიშში კატალოგიზირებულია ახალი 
მშენებლობების გამო საფრთხის წინაშე 
მყოფი ისტორიული შენობების ფართო 
სპექტრი ლიდსში და მის მახლობლად. 
გამოცემულია 1986 წლის აპრილში. 

პავილიონები საფრთხეშია (PAVILIONS IN 
PERIL)

ეს არის ილუსტრირებული ანგარიში, 
რომელშიც გაშუქებულია 50 საბაღო 
შენობა: მღვიმეები, ტაძრები, სამხეცეები, 
ბელვედერები, გემთსაყუდებლები, 
აბანოები, ჩაის სახლები და გადასახედი 
კოშკურები, რომელთაც საფრთხე 
ემუქრებათ. გამოცემულია 1987 წლის 
ივლისში. 

ეკლესები: გადაკეთების საკითხი 
(CHURCHES: A QUESTION OF CONVERSION)

წიგნი არის კარგი ფერადი და შავ-
თეთრი ილუსტრაციებით. აჩვენებს 
ეკლესიის შენობების გამოყენებას ახალი 
დანიშნულებით: დაწყებული ოფისებიდან, 
დამთავრებული თეატრებითა და 
რესტორნებით. გამოარჩევს პროექტებს, 

რომლებიც პატივს სცემს ეკლესიის 
ხასიათსა და მთლიანობას. გამოცემულია 
1987 წლის სექტემბერში. 

კონსერვაცია – საკრედიტო ანგარიში 
(CONSERVATION – A CREDIT ACCOUNT)

ისტორიულ შენობებზე დახარჯული 
თანხები არაფერია მათი შენახვით 
მოტანილ უზარმაზარ ფინანსურ 
სარგებელთან შედარებით. კონსერვაციის 
წასახალისებლად მითითებულია 
სხვადასხვა გზა: საგადასახადო შეღავათი, 
დიდი გრანტები და დღგ-ის შემცირება. 
გამოცემულია 1988 წლის მარტში. 

სიცოცხლე შინაურ ფრინველებს! (LET 
POULTRY LIVE AGAIN!)

გამოცემულია 1988 წლის ივნისში, რაც 
დაემთხვა მეორე საჯარო განხილვას 
იმ წინადადებასთან დაკავშირებით, 
რომლებიც ეხებოდა ლონდონის სიტის 
ცენტრში No 1 ფრინველთა რიგის ადგილას 
ახალი მშენებლობის საკითხს. 

ფერმის შენობათა მომავალი (A FUTURE 
FOR FARM BUILDINGS) 

საუბარია იმის შესახებ, თუ როგორ 
შეიძლება ახალი დანიშნულებით 
გამოვიყენოთ მიტოვებული, მაგრამ 
მიმზიდველი ფერმის შენობები. 
ილუსტრირებულია ფერადი და შავ-თეთრი 
ფოტოებით. წინადადებებს, თუ როგორ 
შეიძლება გადაკეთდეს ეს შენობები, 
ერთვის ინფორმაცია გრანტების შესახებ, 
რომელთა წყალობით ამ შენობათა 
უმეტესობა შეიძლება გამოყენებული იყოს 
ისე, რომ არ შეიცვალოს მათი სოფლური 
ხასიათი. გამოცემულია 1988 წლის 
სექტემბერში. 

გადავარჩინოთ უობერნის კანოვა (SAVE 
WOBURN CANOVA)

ეს საგანგებო ანგარიში აჩვენებს, თუ 
რაოდენ მნიშვნელოვანია ანტონიო კანოვას 
ქანდაკება “სამი გრაცია”, რომელიც 1815 
წელს ბედფორდის ჰერცოგმა შეუკვეთა 
მოქანდაკეს და რა საფრთხე დაემუქრა მას 
ამერიკაში გატანის გამო. გამოცემულია 
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1990 წლის თებერვალში. 

ბრიწყინვალე მომავალი: სამრეწველო 
შენობების ხელახალი გამოყენება 
(BRIGHT FUTURE: THE RE-USE OF INDUSTRIAL 
BUILDINGS) 

ეს არის გაგრძელება წიგნებისა 
საგვარეულო ვილა: ყოფნა-არყოფნა და 
ეკლესიები: გადაკეთების საკითხი. აქ 
შემოთავაზებულია პრაქტიკული გზები 
ქარხნების, საწყობების, ალაოს სახლების 
და სხვა ინდუსტრიული შენობების 
გადასარჩენად. გამოცემულია 1990 წლის 
აპრილში. 

ისტორიული საავადმყოფოები რისკის 
ქვეშაა (HISTORIC HOSPITALS AT RISK) 

ეს არის SAVE-ის მეორე ანგარიში 
აღნუსხულ საავადმყოფოთა შენობების 
შესახებ, რომლებიც ჯანმრთელობის დაცვის 
სამინისტროს მფლობელობაშია. ანგარიში 
გამოვიდა 1990 წელს 28 ივნისს და დაემთხვა 
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
სამსახურის კონფერენციას. ანგარიშში 
მოთხოვნილია ამ ღირებული შენობების 
გაყიდვა და მათი ახალი დანიშნულებით 
გამოყენება. 

არავის სახლი: ისტორიული შენობები 
ახალი მეპატრონის ძიებაში (NOBODY’S 
HOME: HISTORIC BUILDINGS IN SEARCH OF NEW 
OWNERS) 

ეს არის მეორე კატალოგი ცარიელი 
და ნგრევის პირას მყოფი ისტორიული 
შენობებისა, რომელთაც გადარჩენა 
სჭირდება. იგი წარმოადგენს გაგრძელებას 
წიგნისა “ცარიელი უბნები: შენი ოცნების 
შენობა” და მოცემულია ქვეყნის მასშტაბით 
150 შენობის ჩამონათვალი. ესენია: 
ეკლესიები, ქარხნები, საგვარეულო ვილები 
და ფერმერული კოტეჯები. გამოცემულია 
1990 წლის ნოემბერში. 

დანართი III 
ორგანიზაციათა ჩამონათვალი 
გრანტის გამცემი ორგანიზაციები

ინგლისის მემკვიდრეობა (ისტორიული 
შენობების და ძეგლების კომისია) 
მთავრობის ოფიციალური მრჩეველი 
ინგლისის ისტორიულ შენობებთან 
დაკავშირებით. იძლევა რჩევას და გასცემს 
შეკეთების გრანტებს. 

უელსში ამ ფუნქციას ასრულებს 
ორგანიზაცია “კადუ” (სიტყვა “კადუ” – 
ვალიურ ენაზე “დაცვა”).
შოტლანდიაში: ისტორიულ შენობათა და 
ძეგლთა დირექტორატი 

ეროვნული მემკვიდრეობის მემორიალური 
ფონდი  
უდიდესი წყარო საჯარო დაფინანსების, 
რომელიც იცავს ეროვნული საგანძურის 
თვალსაჩინო ნიმუშებს: შენობებს, მიწას და 
ხელოვნების ნაწარმოებებს. 

არქიტექტურული მემკვიდრეობის ფონდი 
დამოუკიდებელი საქველმოქმედო ფონდი, 
რომელიც გასცემს მცირეპროცენტიან 
და მოკლევადიან სესხებს, ტრასტის 
ტიპისა და სხვა საქველმოქმედო 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც 
მუშაობენ ისტორიული შენობების 
აღდგენაზე. 

გარემოს დაცვის სამინისტრო
განცხადებები ინგლისში შენობის 
საგანგებო წესით ნუსხაში შეტანის თაობაზე 
უნდა გაეგზავნოს აღნიშნულ სამინისტროს.
უელსში – გარემოს დაცვის (DoE – Depart-
ment of Environment) უელსის ოფისს,
შოტლანდიაში – გარემოს დაცვის (DoE – 
Department of Environment) შოტლანდიის 
ოფისს.

მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოებები
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შენობის 
დანგრევის ან გადაკეთების განაცხადების 
შესახებ უნდა აცნობოს შემდეგ 
საზოგადოებებს: 
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დანართები 

ვიქტორიანული საზოგადოება 

დაარსებულია 1958 წელს ვიქტორიანული 
ხანის შენობების საუკეთესო ნიმუშების 
გადასარჩენად და ამ პერიოდის 
ხელოვნებითა და არქიტექტურით 
დასაინტერესებლად. 

გეორგიანული ჯგუფი 

ორიენტირებულია უფრო ადრეული და 
ხალხური თვითმყოფადი შენობების 
გადარჩენაზე, განსაკუთრებით, ბეღლების, 
ქარისა და წყლის წისქვილების. 

ძველი ძეგლების საზოგადოება 

დაარსებულია 1924 წელს ძველი ძეგლების, 
ყველა დროის ისტორიული შენობების 
და ძველი ხელოსნობის ნიმუშების 
შესასწავლად და გადასარჩენად. 

ბრიტანეთის არქეოლოგიის საბჭო

ხელს უწყობს მთელ ბრიტანეთში 
არქეოლოგიის შესწავლასა და პრაქტიკას. 
შეფასებას უკეთებს ახალი გზების 
წინადადებებს. 

ოცდაათიანელთა საზოგადოება

მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს 
ოფიციალური სტატუსი, აქტიურ კამპანიებს 
აწარმოებს მეოცე საუკუნის არქიტექტურის 
შესანარჩუნებლად. 
ეხმარება და რჩევებს აძლევს დაახლოებით 
ათასამდე ადგილობრივ მემკვიდრეობის და 
სამოქალაქო საზოგადოებას. ხელს უწყობს 
დიზაინის, დაგეგმვისა და აღდგენის მაღალი 
სტანდარტების დანერგვას. 

ეკლესიები

ისტორიულ ეკლესიათა შენარჩუნების 
ტრასტი 

ფლობს ინფორმაციას ადგილობრივი 
საგრაფოების ეკლესიათა ტრასტის ტიპის 
ორგანიზაციებზე. რჩევისა და ინფორმაციის 
მისაღებად, პირველ ყოვლისა, ამ ტრასტს 
დაუკავშირდით.

გაუქმებულ ეკლესიათა ფონდი

დაფუძნებულია ნაწილობრივ ანგლიკანური 
ეკლესიის და ნაწილობრივ სახელმწიფოს 
მიერ. ფონდი იღებს პასუხისმგებლობას, 

შეინარჩუნოს და გაუფრთხილდეს 
განსაკუთრებული ღირებულების 
გაუქმებულ ანგლიკანურ ეკლესიებს.

ეკლესიებზე ზრუნვის საბჭო

როცა საკითხი დგება ეკლესიის დახურვის 
შესახებ, მაშინ საბჭო ამზადებს დეტალურ 
ანგარიშს ეპარქიისთვის და ურჩევს, 
როგორი უნდა იყოს შენობის შემდგომი 
ბედი. 

უმეგობროდ დარჩენილი ეკლესიების 
მეგობრები 

“მეგობრები” სახელმწიფო დახმარების 
გარეშე ზრუნავენ იმ ეკლესიებზე, 
რომლებიც ვერ ხვდებიან გაუქმებულ 
ეკლესიათა ფონდში. 

სხვა ტიპის შენობები 

კინოთეატრებისა და თეატრების 
ასოციაცია

ისტორიული სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების შენობების ჯგუფი 
განსაკუთრებით ზრუნავს ბეღლებზე და 
სხვა ისტორიული ღირებულების მქონე 
ფერმერულ შენობებზე. 

ისტორიულ ღირსშესანიშნაობათა 
ტრასტი (Landmark Trust) 
ყიდულობს და აღადგენს ყველა ტიპის 
უჩვეულო შენობას, რომლებსაც შემდეგ 
გასცემს მოკლევადიანი იჯარით

პავილიონთა ასოციაცია 

დაარსებულია ბაღის პავილიონებისა 
და ბაღის სხვა დეკორატიულ შენობათა 
შესასწავლად და გადასარჩენად. 

სოფელი 

დიდ ბრიტანეთში სოფლის დაცვასა 
და შენარჩუნებაზე ზრუნავენ შემდეგი 
ორგანიზაციები: 

ინგლისის სასოფლო მხარის დაცვის საბჭო 

უელსის სასოფლო მხარის დაცვის საბჭო 

შოტლანდიის სასოფლო მხარის დაცვის 

ასოციაცია 

ბუნების დაცვის საბჭო 

სასოფლო მხარის კომისია 

სასოფლო მხარის განვითარების კომისია 
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სამოქალაქო აქტივიზმის 
სახელმძღვანელო 

SAVE
გადავარჩინოთ 

ბრიტანეთის 
მემკვიდრეობა 

მარკუს ბინი და 
მერიენ უოტსონ სმითი 

სამოქალაქო აქტივიზმის 
სახელმძღვანელო 

SAVE 
გადავარჩინოთ 
ბრიტანეთის მემკვიდრეობა 

 •SAVE-ის ბრძოლის ისტორია

•პრაქტიკული რჩევები საკუთარი 
წარმატებული კამპანიების წარმოებისთვის

SAVE - ,,გადავარჩინოთ ბრიტანეთის მემკვიდრეობა” 
კონსერვატორთა ერთ-ერთი წამყვანი ჯგუფია 
ბრიტანეთში. SAVE პრეს-რელიზებისა და 
ანგარიშების მეშვეობით ეწევა კამპანიებს, რომლის 
მიზანია საზოგადოებრივ აზრსა და ადგილობრივ 
და ცენტრალურ მთავრობაზე გავლენის მოხდენა. 
რამდენიმე გახმაურებული სასამართლო დავის 
მეშვეობით კი მათ შეინარჩუნეს ისტორიულ 
შენობათა ფართო სპექტრი - საგვარეულო სახლები, 
ეკლესიები, თავლები და მერიის შენობები, 

საწყობები, ბაზრები და კინოთეატრები. 

სამოქალაქო აქტივიზმის სახელმძღვანელო 
მოგვითხრობს SAVE-ის და იმ შენობების ისტორიებს, 
რომლისთვისაც ის იბრძოდა. აღწერს რა, თუ 
როგორ მუშაობს SAVE, წიგნი ურჩევს პიროვნებებსა 
და ადგილობრივ ჯგუფებს, როგორ დაგეგმონ 
წარმატებული კამპანიები. ეს  სახელმძღვანელო 
არის უძვირფასესი რესურსი ყველასათვის, ვინც 
დაინტერესებულია ჩვენი არქიტექტურული 

მემკვიდრეობის დაცვით.
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