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А М Е Р Ы К А Н С К І Я П Р Ы Г А Р А Д Ы : 
Т Э Н Д Э Н Ц Ы І Р А З В І Ц Ц Я Ў 50—90 -х гг. 

А . с н о ў н а й састаўляючай комплексу ўяўленняў амерыканцаў 
пра шчаслівае або проста годнае жыццё, важнейшым атрыбутам 
«амерыканскай мары» заўсёды быў уласны дом у прыгарадзе. 
ГІрыгарады ўвасабляюць у сабе амерыканскія культурныя трады-
цыі і лад жыцця: аўтаномнасць паводзін, індывідуалізм, транс-
фармаваны індустрыялізацыяй і ростам гарадоў ідэал блізкага да 
гірыроды жыцця ў сельскай мясцовасці калісьці правінцыяльнай 
Амерыкі. 

У пасляваенныя гады мільёны амерыканцаў з сярэднім да-
статкам здзейснілі сваю мару. Гэтаму спрыялі невысокі кошт бу-
даўніцтва і зямлі, нізкія стаўкі крэдытаў, дзяржаўныя праграмы 
жыллёвага будаўніцтва [2, с. 460—469]. 
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Хуткія тэмпы будаўніцтва ўласных дамоў абумоўліваліся 
спрыяльнай падаткавай палітыкай федэральнага ўрада, якая ра-
біла становішча ўладальніка дома болып выгадным і прывабным, 
чым становішча арандатара. Вынікам было ўскоснае фінансаванне 
будаўніцтва жылля для амерыканцаў з сярэднім і высокім дастат-
кам [13]. Так, у 1972—1974 гг. аб'ём падаткавых ільгот для дома-
ўладальнікаў у тры разы перавысіў суму ўсіх прамых дзяржаўных 
датацый, накіраваных на вырашэнне жыллёвага пытання [19]. 

На будаўніцтва жылля пад невысокі працэнт выдаваліся крэ-
дыты. Мільёны амерыканцаў скарысталі паслугі Федэральнага 
жыллёвага агенцтва, Адміністрацыі па справах ветэранаў, Федэ-
ральнага жыллёвага крэдьггнага банка. У 1934—1979 гг. Федэ-
ралытае жыллёвае агенцтва гарантавала крэдыты для будаўніцтва 
13,1 млн дамоў, а таксама крэдыты для набыцця мабільных да-
моў і перабудовы, рэканструкцыі гатовых дамоў 32,8 млн амеры-
канцаў [21]. У 1944—1979 гг. 10,3 млн ветэранаў Другой сусвет-
най вайны атрымалі льготныя крэдыты ад Федэралыіага ведамст-
ва па справах ветэранаў [1]. Інтарэс да гэтай дзейнасці дэманстра-
ваў банкаўскі капітал і будаўнічыя кампаніі. Вялікае жаданне 
мець свой дом умацоўвалася ростам рэалыіага прыбытку насель-
ніцтва. У 1947—1980 гг. сярэдні рэапьны даход амерыканскай 
сям'і павялічыўся на 88% — з 13 519 да 25 395 долараў у год [20|. 

Але ў 80-я гг. кошт жылля стаў расці болып хутка за пры-
быткі сярэдніх амерыканцаў [18]. Яшчэ ў 70-я гг. перастаў павя-
лічвацца сярэдні рэальны даход сярод мужчын, але высокі тэмп 
будаўніцтва захаваўся, што тлумачылася выключна дадатковым 
прыработкам жанчын [16]. У 80-я гг. сацыялагічныя даследаванні 
адлюстравалі змяншэнне колькасці амерыканцаў, якія валодалі 
ўласнымі дамамі ў прыгарадах. У параўнанні з 50—60-мі гг. 
рэальныя плацяжы па крэдытах узраслі больш за 4 разы. Яшчэ 
адным вынікам павелічэння цаны жылля была міграцыя часткі 
насельніцтва прыгарадаў зноў у горад і стварэнне новых танных 
спальных раёнаў [14, с. 315—316]. 

Гіытанне атрымаць жыллё было асабліва вострым для неграў 
і іншых этнічных меншасцяў. Патэнцыяльная магчымасць за-
паўнення імі ўзнікаўшых у прыгарадах працоўных месц абмя-
жоўвалася дыскрымінацыйнай палітыкай мясцовых органаў 
самакіравання, якія кантраляваліся белымі амерыканцамі, і ад-
сутнасцю дастатковай колькасці таннага я-сылля [9, с. 874—878; 
10, с. 61—63]. 

У 80-х гг. упершыню пасля Вялікай дэпрэсіі колькасць аме-
рыканцаў, якія валодалі ўласнымі дамамі, стала змяншацца. 
Б О Л Ы І І за іншых гэта тычылася маладых амерыканцаў. 
У меншай ступені гэты працэс закрануў і домаўладальнікаў ся-
рэдняга ўзросту 39—59 гадоў. Па некаторых падліках, колькасць 
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бяздомных у краіне дасягнула 2,5 млн чал. Адной с падстаў та-
кога становішча было скасаванне адміністрацыяй Р. Рэйгана пра-
грамы фінансавання будаўніцтва жылля для малазабяспечаных 
сямей [6, с. 60]. 

Цяжкасці з набыццём жылля ў маладых прадстаўнікоў ся-
рэдняга класа адмоўна адбіваліся на болып бедных амерыканцах, 
бо адпаведна павялічваўся кошт арэнды кватэр, якія ў іншыя 
гады запаўняліся менш заможнымі кліентамі. Рэальны кошт 
дамоў у канцы 80-х гг. атрымаўся значна больш высокім, чым 
у 70-я гг., у той час як рэальныя прыбыткі маладых амерыка-
цаў, «белых» і «блакітных каўняроў» засталіся на тым жа 
ўзроўні або нават скараціліся [6, с. 60—64]. 

Імклівы рост прыгарадаў змяніў не толькі іх знешні выгляд і 
структуру, але і жыццё жыхароў. Разам з індустрыяльнымі 
паркамі, даследчымі і медыцынскімі ўстановамі, культурнымі і 
спартыўнымі цэнтрамі — рознага кшталту перавагамі гарадскога 
жыцця, у прыгарадах з'явіліся раней неўласцівыя ім заганы — 
злачыннасць, наркаманія, галеча. 

Тыповы прыгарад 50-х гг. быў месцам жыхарства маладых 
белых прадстаўнікоў сярэдняга класа. У 70-я гг. з'явіліся новыя 
тыпы прыгарадаў, раёны, дзе жылі выключна багатыя амеры-
канцы, прыгарады, населеныя рабочымі прамысловых прадпры-
емстваў, і прыгарады, дзе жылі негры і іншыя нацыянальныя 
меншасці. Аднак асноўную частку насельніцтва прыгарадаў заў-
сёды складаў белы сярэдні клас [15, с. 71—89]. Напрыклад, у 
1980 г. чорныя амерыканцы складалі толькі 6,1 % насельніцтва 
прыгарадаў, толькі 8,2 % мелі прыбытак меншы за вызначаны 
ўрадам узровень беднасці, у той час, як сярод гарадскіх жыхароў 
гэты паказчык быў 17,2 % [15, с. 82; 7 с. 81]. Сацыялагічныя 
даследаванні 80-х гг. высветлілі рост колькасці неграў, што жылі 
ў прыгарадах, з 16 да 21 % ад іх агульнай колькасці. ІІе зважа-
ючы на гэта, фактычная сегрэгацыя ў адносінах да неграў і ін-
шых этнічных меншасцяў захоўвалася. Месцы кампактнага пра-
жывання неграў прыцягвалі да сябе іншых чорных амерыкан-
цаў, у той час як белае насельніцтва выкарыстоўвала разнастай-
ныя сродкі, ад сакрэтных дамоўленасцей з будаўнічымі кампа-
ніямі да прамых расісцкіх выступленняў для абмежавання пра-
нікнення неграў у іх раёны [11, с. 593—594]. Актывізацыя эка-
намічнага жыцця ў прыгарадах ў 80-90-я гг., развіццё звязаных 
з навукова-тэхнічнай рэвалюцыяй, новымі техналогіямі незалеж-
ных ад старых гарадскіх цэнтраў і гаспадарчых інфраструктур, 
камунікацый, сферы абслугоўвання закранулі перш за ўсё 
багатыя прыгарады, месца жыхарства заможных амерыканцаў, 
што не толькі не спрыяла ліквідацыі сегрэгацыі, але і паглыбіла 
яе [8, с. 49]. 
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Да 1970 г. колькасць жыхароў прыгарадаў, якія мелі 
прыбытак меншы за афіцыйны ўзровень беднасці, склала 
5 199 000 чал., ці 8,2 % , а ў 1989 г.— 9 500 000 чал., ці 9 % [4, 
с. 42; 12, с. 22—24]. Будаўнічыя кампаніі рэагавалі на гэта 
павелічэннем будаўніцтва для тых, хто быў плацежаздольны — 
багатых і вельмі багатых амерыканцаў. Становішча на рынку 
таннага жылля абвастрылася як з-за росту колькасці беднаты, 
так і з-за памяншэння яго будаўніцтва. 

Даследавапні Аб'яднанага цэнтра жыллёвых праблем 
Гарвардскага універсітэта канстатавалі найболып імклівы рост 
кошту арэнды таннага жылля. Колькасць сямей з рэальным 
заробкам менш чым 5 тыс. долараў у 1984—1986 гг. 
павялічылася на 55 % , у той час як колькасць танных кватэр 
зменшылася больш за мільён адзінак. Адначасова з 1,5 да 2,7 
мільёна ўзрасла колькасць кватэр, дзе ніхто не жыў, і 90 % з 
якіх прызначаліся для багатых амерыканцаў. Інстытут гарадскіх 
даследаванняў канстатаваў, што найболып бедная 1 /5 частка 
амерыканцаў выдаткоўвала на арэнду не менш чым 56 % свайго 
заробку [6, с. 60—64]. 

У 50-я гг. прыгарады фактычна з'яўляліся спальнымі раёна-
мі. Але да 90-х гг. там ужо знаходзіліся офісы найбольш буйных 
карпарацый, высокатэхналагічныя прадпрыемствы, магутныя 
гандлёвыя цэнтры. Колькасць амерыканцаў, якія кожны дзень 
ехалі на працу ў горад, зраўнялася з колькасцю тых, чыё месца 
працы знаходзілася ў гірыгарадзе [3, с. 7]. Прыгарады хутка рас-
лі і мелі ўжо болыпую за гарады колькасць новых офісных па-
мяшканняў, менавіта там стваралася большая частка новых месц 
працы [17]. 

Калі 50—60-я гг. былі перыядам дэцэнтралізацыі гарадского 
насельніцтва, то, пачынаючы з 70-х гг. ( у прыгарады сталі 
перамяшчацца практычна ўсе формы грамадскага, дзелавога і 
культурнага жыцця. Яшчэ ў 1978 г. вынікі выбарачнага 
апытання жыхароў прыгарадаў Нью-Йорка газетай «Нью-Йорк 
Таймс» сведчылі, што толькі 20 % апытаных працавалі ў 
горадзе, 53 % прыязджалі туды менш пяці разоў у год, 76 % 
лічылі, тое, што адбываецца ў горадзе, ніяк не ўплывае на іх 
жыццё, а 54% наогул меркавалі, што яны не мелі ніякага 
дачынення да Нью-Йорка. Прыгарады ператварыліся ў ланцуг 
новых гарадскіх населеных пунктаў, якія мелі абмежаваныя 
сувязі з цэнтральнай метраполіяй. Жыхары прыгарадаў стварылі 
свой асобы лад жыцця і бачылі сваю будучыню ўдалечыні ад 
вялікага горада [5, с. ВЗ]. Калі дадаць да гэтага, што, 
пачынаючы з 1990 г., болыпасць выбаршчыкаў краіны жыла ў 
прыгарадах, робіцца відавочным: менавіта яны, прыгарады, 
фактычна зрабіліся цэнтрамі, чыё далейшае развіццё вызначае 
вобраз сучаснай Амерыкі. 
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ЗіГММАВГ 
ТІге агіісіе із а зНогі геоіею о{ скапдіпц зосіаі апсі есопопгіс іогсез ікаі 

каое Ьееп зкаріп§ іке оыіег сііу, іке зыЬіігЬз іп сопіетпрогагу Апгегіса. А 
зресіаі етрказіз із тасіе оп коте оюпегзкір апсі коызіп§ сгізіз іп іке 90'з. 


