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Almantas Samalavičius. XX a. antrosios pusės ur-
banistikos kryptims, šalia kitų dalykų, didelę įtaką 

padarė Atėnų Chartija, kurią 1933 m. parengė Le Cor-
busier ir jo bendraminčiai, daug kur pasaulyje, taip pat 
ir Rytų Europoje, užbūrusi bent kelias urbanistų ir archi-
tektų kartas. Nors naujoji (2003) Atėnų Chartija mėgina 
pakeisti urbanistikos kursą, vis dėlto senų doktrinų naš-
tos, regis, nelengva atsikratyti. Kokios naujos premisos, 
Jūsų nuomone, galėtų atverti rimtesnes teorines ir prak-
tines urbanistikos perspektyvas? 

Nikos Salingaros. Kol dabartinė ideologinė, pseudo-
religinė sistema išlaikys galios hegemoniją ir kontroliuos 
tiek miestų planavimą, tiek architektūros akademiją, 
bijau, apskritai nevertėtų puoselėti kokių nors vilčių. 

Korbiuzjerizmas yra religinis sąjūdis, todėl, kaip ir visi 
fanatiški kultai, jis nepasikeis vien todėl, kad yra nepa-
grįstas. Kultai neklauso proto balso, jie aklai remiasi ne-
pajudinamomis dogmomis (ignoruodami realybę, kuri 
atskleidžia, kokie žalingi jų įsitikinimai), todėl padarys 
viską, kad išlaikytų savo galią. Turime gausybę duome-
nų, rodančių, kad gyvas urbanistinės struktūros tipas už-
tikrina geresnę gyvenimo kokybę, ir tas tipas yra visiškai 
priešingas Le Corbusier įdiegtam modeliui. Modernistų 
visa tai nedomina, nors, tiesą pasakius, stebėtis čia nėra 
ko. Aukštųjų mokyklų studentams dėstomos tos pačios 
tipologijos, kurios be gailesčio naikina miestą. Man teko 
laimė prisidėti rengiant naująją Atėnų Chartiją, tačiau 
per 10 metų nepastebėjau, kad ji būtų kur nors taikoma 

pinigai byloja garsiau 
už demokrAtiją
Su matematiku, fiziku, urbanistu Nikosu SALiNgAroSu 
kalbasi Almantas SAmALAvičiuS

Nikosas Salingarosas, tarptautiniu mastu pripažintas matematikas, fizikas ir urbanistas gimė 
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išskirtinai fundamentalius tiksliųjų ir gamtos mokslų tyrimus. 

Su Nikosu Salingarosu kalbėjomės apie Naująją urbanistiką ir paralelines visuomenes.
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arba pakeistų 1933 m. Atėnų Chartiją, nors šio doku-
mento žala akivaizdi. Architektūros akademijos nedaro 
jokių nuorodų į 2003-iųjų chartiją – regis, ji nuskendo, 
nepalikusi nė menkiausio pėdsako. Le Corbusier teigi-
niai iki šiol yra laikomi Evangelija, kurią besąlygiškai 
išpažinti prisiekė bent kelios praktikų kartos. Tad į jūsų 
klausimą atsakau pesimistiškai: nėra jokios naujos teo-
rinės premisos, kuri pakeistų susiklosčiusią padėtį, nes 
čia turime reikalą ne su logika ar mokslu, bet su dogma, 
fanatizmu ir įsitvirtinusia galia. 

Daugeliui praėjusio amžiaus sampratų apie miestą 
metė iššūkį Naujoji urbanistika. Kokiu mastu ją galima 
laikyti atsvara ankstesnei (neva moderniai) ideologijai?

Naujosios urbanistikos amerikietiška versija, o bū-
tent ją turi galvoje daugelis žmonių, kurie apie tai kalba, 
yra didžiulė, tačiau dalinė sėkmė. Ji kilo iš ekonomikos 
ir verslo kaip alternatyvus būdas „apgyventi“ naująją 
Grynfildo žemę, naudojantis tradiciniais urbanistikos 
kodais, mišria panauda, remiantis labiau tradicinėmis 
architektūros formomis. Žiniasklaidos menkiau nu-
šviestas, tačiau, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, 
gerokai svarbesnis yra Braunfildo pertvarkymas Nau-
josios urbanistikos metodais. Šis projektas buvo labai 
sėkmingas, nes sukūrė tokius urbanistinius regionus, 
kurie užtikrina gerokai aukštesnę gyvenimo kokybę 
negu besiplečiantys priemiesčiai. Tai, kad Naujosios 
urbanistikos projektai įgyvendinami dabartinės politi-
nės ir reguliacinės sistemos sąlygomis, yra jų stiprybė, 
bet kartu ir silpnybė. Sėkmė akivaizdi: tuos projektus 
įgyvendinus, kainos tenykštėse vietovėse sparčiai kyla, 
vadinasi, rinka jaučia atsinaujinimo poveikį. Tačiau net 
ekonominė sėkmė neįtikina moderniojo urbanizmo 
adeptų, kontroliuojančių vyriausybinius planavimo de-
partamentus, kad reikia keisti požiūrį arba kad akade-
mijos pakoreguotų savo programas. Abi šias instituci-
jas (ir akademijas, ir planavimo departamentus) valdo 
žmonės, padarysiantys viską, kad ir toliau būtų diegia-
ma nežmoniška modernistinė urbanistika, nužudžiusi 
mūsų miestus. Blizgieji architektūros žurnalai prigrūsti 
tekstų, kuriuos rašo kerštingi ir pavydūs akademikai, 
kovojantys su priešais – naujaisiais urbanistais.

Viename iš straipsnių, kurį parašėte su Jamesu Ho-
vardu Kunstleriu (interviu su juo paskelbtas KB nr. 4), 
aukštybinius pastatus vadinate pasenusiais ir susikom-
promitavusiais. Tačiau didysis verslas visame pasauly-
je nesiliauja investavęs į dangoraižių klasterius, esą tai 
„būtinas“ šiuolaikinės urbanizacijos atributas. Jūsų po-
žiūris sukėlė įvairių, net priešiškų, reakcijų. Tai rodo, 
kad didžiuma architektūros profesionalų yra pasidavę, o 
verslininkai ir nemenka visuomenės dalis pritaria toms 
ideologinėms nuostatoms, kurios įsivyravo praėjusiame 
amžiuje. Kokie veiksniai galėtų sustabdyti dangoraižių 
bumą, apėmusį šiuolaikinius didmiesčius?

Aukštybiniai pastatai naikina miestą. Didysis verslas 
juos mėgsta, nes dangoraižiai keletą kartų padidina in-
vesticinę grąžą. Tarptautinė statybos industrija pavertė 
architektus ištikimais savo sąjungininkais, pasirengu-
siais padaryti viską, ko ji geidžia, todėl negarbingai pa-
laikančiais net „darniuosius“ ir „žaliuosius“ dangorai-
žius, kurie yra tikras nesusipratimas. Juos pastatyti ir 
išlaikyti yra pernelyg brangu. Tai absurdiškas praban-
gos produktas, kuris, net jei viskas klostosi gerai, tve-
ria stulbinamai trumpą laiką dėl high tech medžiagų ir 
sudėtingų sistemų, būtinų jo funkcionavimui palaikyti. 
Tačiau iki šiol nematau jėgų, kurios įstengtų pasiprie-
šinti galingoms multinacionalinėms statybos ir inžine-
rijos kompanijoms, statančioms dangoraižius visame 
pasaulyje. Apmaudu tai sakyti, tačiau tik ekonomikos 
griūtis (ne vien aplinkosauginis paralyžius) privers at-
sisakyti drastiškos tokių statybų praktikos. Šie procesai 
jau prasidėjo Azijos miestuose, kur tapo nebeįmanoma 
kvėpuoti dėl oro taršos, bet ją toliau be paliovos didina 
gamyklos, deginančios anglis. Kodėl reikėjo jas pastaty-
ti? Vien tam, kad dangoraižių klasteriai būtų aprūpinti 
elektros energija ir gautų prabangos paslaugas. Tačiau 
net beprecendentė tarša nepriverčia keisti požiūrio į 
dangoraižius. Viskas turės pablogėti keleriopai, kad ša-
lių vyriausybės atkreiptų į tai dėmesį. 

Kai kuriais atžvilgiais Naujoji urbanistika susijusi su 
Naujosios ekonomikos sąjūdžiu, kurio šalininkai meta 
iššūkį ekonominei globalizacijai, pasitelkdami teologi-
nius, filosofinius, aplinkosauginius motyvus, galiausiai 
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tiesiog sveiką nuovoką. Gal tai paskatins keisti dabarti-
nes urbanistikos nuostatas?

Nesu pakankamai kvalifikuotas, kad galėčiau nu-
spėti Naujosios ekonomikos sąjūdžio ateitį. Galiu 
pasakyti tik tiek, kad urbanistikoje klostosi lygių su 
lygiais (peer-to-peer) sąjūdis (jam priklausau) ir jis 
natūraliai apima valdymą, politiką, socialinius ry-
šius. Dabar vyraujantys požiūriai į urbanistiką vei-
kiausiai nesikeis tol, kol neįvyks griūtis su masiniais 
padariniais. Vis dėlto neaišku, ar „lygiųjų“ siūloma 
alternatyva net ir tada gebės pakeisti dabartinę cen-
tralizuotą sistemą. Istorijos pamokos rodo: įvykus 
krizei, naujoji galia paprasčiausiai perima senąją 
valdymo sistemą ir greitai centralizuojasi. Dabartinė 
sistema pati save maitina ir atgamina, todėl tie, kurie 
ją pakeis, vargu ar atsispirs pagundai tęsti ankstesnę 
praktiką. „Minkščiausia“ revoliucija įvyksta tada, kai 
valdžioje išlieka tie patys asmenys, padarę paviršu-
tiniškus pokyčius, bet gebantys pasitelkti propagan-
dos mechanizmą, kad įtikintų žmones, esą viskas yra 
visai priešingai.

Tad realistiška tikrų pokyčių galimybe laikau „ly-
giųjų“ sistemos, kuri lieka išorėje, tačiau į ją įsitrau-
kia vis daugiau žmonių, koegzistavimą su dabartine 
galios sistema. Alternatyvų požiūrį galima taikyti 
ten, kur centrinė valdžia paprasčiausiai nepasiekia, 
pavyzdžiui, vietovėse, kur ji beveik neturi ekonomi-
nių interesų, arba tose pasaulio dalyse, kur centrinė 
valdžia nėra tokia galinga, kad įsikištų, drausdama 
statyti žmogiško mastelio miestus. Tai būdinga ša-
lims, kurios savo nekilnojamojo turto rinkos plėtrą 
perleidžia multinacionalinėms kompanijoms, o at-
silikusiais savo kraštų regionais paprasčiausiai nesi-
domi. Paralelinės visuomenės kūrimas, suprantama, 
nėra naujas reiškinys. Ten, kur centrinė valdžia ne-
sugeba pasirūpinti savo piliečiais, išlikimo dėlei atsi-
randa alternatyvi tarpusavio pagalbos sistema, tokių 
pasitaiko net ir totalitarinėse valstybėse.

Kritikuodamas urbanistikos ir architektūros teorijas, 
iškėlėte, be kitų dalykų, ir alternatyvią teorinę para-
digmą, pagrįstą „įtinklinimu“. Ar turite vilčių, kad ji 

padės įveikti bent didžiausias įtakingų XX a. teorijų 
klaidas? Juk profesionalų palaikoma mitologija yra la-
bai atspari kritikai dėl įvairiausių, ne tik psichologinių, 
priežasčių…

Vilčių, kad prasidės pozityvūs pokyčiai, turiu nedaug. 
Nors universitetų programos, atrodytų, keičiamos gana 
radikaliai, tačiau tą daro madingiausi praktikai, sie-
kiantys gauti dar daugiau užsakymų. Šie architektūros 
„žvaigždūnai“ sumaniai kuria savęs rėmimo ir viešųjų 
ryšių projektus, o statyti žmogiško mastelio miestus 
jiems visiškai neapsimoka. Sistema tiesiog prisitaiko, 
reaguodama į išorinius pavojus (juos keliu ir aš su savo 
bendraminčiais!), todėl ciniškai pasisavina dalį mūsų 
idėjų, kurias ima klaidingai taikyti. Tad naujųjų urba-
nistų siūlomais žmogiško mastelio miestų vaizdiniais 
ir net žodynu manipuliuoja tie, kurie diegia į praktiką 
visiškai priešingus dalykus.

 Akademija nemąstydama, tarsi papūga kartoja tai, 
ką daro madingiausi praktikai, nesvarbu, kokia būtų 
tikroji jų projektų vertė. Užuot analizavę dirbtinę 
aplinką – regis, tai turėtų būti svarbiausia universite-
tinės institucijos priedermė, – architektūros akademi-
kai elgiasi tarsi „žvaigždžių“ gerbėjų klubas. Visiškai 
korumpuota maniera jiems pritaria žiniasklaida, gir-
dama architektus už „inovatyvumą“, nors originalias 
Naujosios urbanistikos idėjas jie klaidingai taiko iš 
tikrųjų siaubingame kontekste. Tad Naujoji urbanis-
tika, siūlanti tikras inovacijas, marginalizuojama ir 
ignoruojama. Leidžiama diegti tik apsimestines ino-
vacijas, kurias palaimina hegemoniška sistema. Uni-
versitetų programų „revizijos“ tikslas – skiepijant tą 
pačią ideologiją, išsaugoti tų pačių žaidėjų galią, kad 
būtų užkirstas kelias rimtesniems pokyčiams. Mitai, 
kuriais grindžiamas modernizmas, yra gana keisti, 
tačiau nedrįstama jų atsisakyti, nes jie reprezentuoja 
religinę dogmą. O juos lėtai keičiantys nauji mitai nė 
kiek ne geresni, nes toliau didina modernistų įdiegtą 
projektavimo atotrūkį nuo žmogaus biologijos.

Ankstesniais laikais, iš dalies ir praėjusiame amžiuje, 
urbanistikos perspektyvas numatydavo architektai ir in-
žinieriai. Dabar architektai, užuot kūrę vizijas, atlieka 
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gerokai kuklesnius vaidmenis, nes priklauso ir paklūsta 
stambioms daugiadisciplininės plėtros, projektavimo ir 
statybos agentūroms. Ar apskritai įmanoma atsispirti di-
džiojo verslo spaudimui ir diktatui urbanistikos srityje?

Kai rengiami didelio masto projektai, architekto 
vaidmuo niekada nebūna pagrindinis. Juos įsuka po-
litinės, o finansuoja ekonominės jėgos, kurios lengvai 
įtikina valdžią, kad šiems projektams reikia pritarti. 
Architektas yra viso labo šuns „uodega“, regima viešu-
moje, o „kūnas“ dažniausiai stengiasi nekristi visuome-
nei į akis. Suprantama, išstumti architektus į rampos 
šviesą yra labai patogu, tačiau tai tik rinkodaros dalis, 
realios padėties ji neatspindi. Statybos kompanija ir 
plėtros rangovas (developer), nusprendę imtis kokio 
nors gigantiško projekto, pasirenka architektą, mėgsta-
mą žiniasklaidos, kad būtų lengviau objektą „parduo-
ti“. Apdairiai sudaryta žiuri, kurios nariai priklauso ar-
chitektūros elitui, žinoma, pasiūlys vieną iš plačiausiai 
žinomų šios srities „žvaigždūnų“ (ne tiek svarbu, kurį, 
nes rezultatas vis tiek bus panašus). Gerokai svarbiau 
yra parinkti inžinerijos kompaniją, nes ji pasipelnys iš 
projekto kelissyk daugiau negu architektas. Žiniasklai-
da daug kalba apie „architektūros žvaigždę“, kuri vyk-
do stambų projektą, tačiau niekada neužsimena apie 
inžinierių komandą, dažniausiai priklausančią vienai iš 
keleto firmų, susijusių su multinacionalinėmis kompa-
nijomis, nemini kitų pagrindinių žaidėjų. Vietos ben-
druomenė, kuri idealiu atveju turėtų ginti gyventojų 
interesus, dažniausiai pasiduoda spaudimui tų, kurie 
valdo didelius pinigus, todėl leidžia statyti bet ką. Pini-
gai byloja garsiau už demokratiją.

Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje atsirado nema-
žai sąjūdžių, populiarinančių miesto be automobilių idė-
ją. Ar aplinkosaugos motyvai, didėjantis ekologinis są-
moningumas daro kokią nors įtaką miestų planavimui ir 
projektavimui? Kaip vertinate nuolat atgyjančią miesto/
sodo idėją? Kokia darnaus miesto kūrimo perspektyva?

Totalus pėsčiųjų dominavimas miestą uždusina. Gy-
vam miestui būtinas tankus transporto tinklas, kurio 
gijos papildo ir maitina viena kitą. Net „pėsčiųjų“ Vene-
ciją maitina jos kanalų tinklas. Tačiau nevykusi praktika 

„projektuoti miestą, pasitelkiant vaizdinius“, visame pa-
saulyje diegiama toliau, nes ją remia gera linkinti valdžia 
ir įvairios organizacijos. Tie patys žmonės, kurie įdiegė 
totalitarinį modernistinio miesto modelį su automa-
gistralėmis, kertančiomis miestų centrus, dabar siūlo 
išardyti centrines gatves ir pakeisti jas parkais, atvirais 
baseinais, pėsčiųjų aikštėmis. Visa tai labai gražiai atro-
do formaliuose planuose, kurie ignoruoja srautus, jung-
tis ir netausoja gyventojų laiko. Jei šie dailūs vaizdiniai 
kada nors bus įgyvendinti, jie numarins miesto centrą, 
nes izoliuos jį nuo transporto tinklo. Miesto aikštės gerai 
veikia mišrioje, tačiau tankiai apgyventoje aplinkoje, tie 
miestų centrai, kuriuose daugiausia komercinės paskir-
ties statinių, negali užtikrinti atvirų urbanistinių erdvių 
gyvybės. Tai pagrindinė taisyklė, kurią ignoruoja tokie 
projektai, nes jų idėjos kyla iš modernistinio paveldo, kai 
projektuojama, remiantis vaizdiniais, o ne žmonių elgse-
na ir konkretaus miesto istorija.

 Sąjūdis, propagavęs miestus/sodus, nebuvo toks 
jau nekaltas dalykas, nes modeliai, pasiūlyti tuo metu 
(prieš šimtmetį), plano požiūriu buvo formalūs (la-
bai blogas precedentas) ir visiškai priklausomi nuo 
gremėzdiškos transporto sistemos. Trumpai tariant, 
miestas/sodas netapo kompaktišku mišrios paskirties 
miesto modeliu, tausojančiu transporto energiją. Da-
bartiniai priemiesčiai daugumą savo defektų yra pa-
veldėję iš miesto/sodo. 

Darnaus miesto perspektyvų esama, tačiau jos kyla 
iš visai kitokio požiūrio į urbanistinę struktūrą. Gyve-
nimo kompleksiškumą atliepiantis, darnus urbanistinis 
audinys radikaliai skiriasi nuo to, ką matome miestuo-
se/soduose, kur viskas supaprastinta, nors gerasis jų 
aspektas yra tai, kad leidžia išsaugoti žaliąsias zonas. 
Miesto gyvybę lemia aukštas geometrinio ir tinklinio 
kompleksiškumo lygis. 

Akivaizdu, kad tol, kol bus užtektinai pigių dega-
lų, niekas savo noru nesiims statyti mažesnio maste-
lio miestų. Tačiau prasidėjus globaliam naftos stygiui, 
žmonės supras, kad būtina persikelti į kompaktiškes-
nius miestus. Ir nenusivils.

Dėkoju už pokalbį.


