
К
онцепт„животамеђузградама”обу
хватаразноврснеактивностикојима
сељудибавеузаједничкомградском
простору:циљанопешачењеодместа

доместа,шетњу,кратказадржавања,дужебо
равке,разгледањеизлога,разговореисусрете,
вежбање,плес,рекреацију,уличнутрговину,
дечјуигру,просјачењеиуличнузабаву.Хода
њепредстављапочетак,полазнутачку.Човекје
створендаходаидасекреће,пасеисвиживот
нидогађаји,билионималииливелики,деша
вајудоксекрећемомеђудругимљудима.Идок
смоминаногама,животсе,усвојсво
јојразноликости,одвијапреднашим
очима.Уживим,безбедним,одржи
вимиздравимградовимамогућност
дасепешачипредусловјезаживоту
граду.Међутим,ширасликапоказу
једасемноштводрагоценихприлика
задруштвенеирекреативнеактивно
стиприроднопојављујеакоседодат
ноподстиче„животнаногама”.То
комнизагодинаукојимајепешаче
њепосматранопрвенственокаовид
транспортакојијепитањепланирања
саобраћаја,широкдијапазоннијанси
имогућностикојенудиградскижи
вотувеликојјемерибиозанемарен
илиодбачен.Користилисусетерми
никаоштосу„пешачкисаобраћај”,
„пешачкитокови”,„капацитеттрото
ара”и„безбеднопрелажењеулице”.
Алиуградујепешачењемноговише
одпукогходања!

Човексечовекурадује

Животуградскомпросторуодлику
јесемноштвомаспекатаикомплек
сношћуактивностикојесечестопре
клапајуисмењују:циљаноходање,
заустављање, одмарање, боравак и
разговор.Непредвидљивостинепла
ниране,спонтанеактивностиважан
судеооногаштокретањеиборавак
уградскомпросторучинитакопри
мамљивим.Докидемосвојимпутем,
посматрајућиљудеидогађаје,бивамо
мотивисанидазастанемоибољепогледамошта
седогађа,пачакидаостанемоидасеукључи
моутодогађање.
Планирањеиобликовањепросторамогуда

утичунаобимикарактерактивностинаотво
реном.Подстицајдарадимонештонапољууме
стодасамошетамомораподразумеватиосећај
заштићености,безбедности,одговарајућипро
стор,мобилијаривизуелниквалитет.Студије
оживотууградутакођебележеда,акосељуди
активноподстичудобриммогућностима,они
ћепешачити,алииучествоватиудинамичном
иразноврсномградскомживоту.
Истраживањаспроведенауградовимаширом

светаосветљавајузначајживотаиактивности
каоурбанихатракција.Људисеокупљајутамо
гдесенештодешаваиспонтанотражепрису
стводругихљуди.Акосенађупредизборомда
лисешетатипустомилипрометномулицом,
већинаљудићеизабратиулицуукојојимажи
вотаиактивности.Шетњаћебитизанимљиви
јаиљудићесеосећатибезбедније.Студијеиз
трговачкихулицауцентруКопенхагенапока
зујудадешавања,догађајииградилиштанако
јимаможемодагледамољудекојинаступају,
свирајуодносноградекуће,вишенегонизови
излога,мамепролазникедасетузадржеито
посматрају.Студијеувезисклупамаистоли
цамауградскомпросторупоказујудасеместа
заседењекојануденајбољипогледнаградске

активностимноговишекористеодонихскојих
неможемопосматратидругељуде.Положаји
употребастолицаукафићимапричајусличну
причу.Највећаатракцијакафићакојиимајуба
штенатротоаруувекјебиосамтротоар,одно
снопогледнаживотуграду,пајенајвећиброј
столицаипостављенпотојлогици.

Градкаоместосусрета

Градскипросторјекрозисторијузастановнике
градафункционисаокаоместосусрета,итона
вишенивоа.Људисусесретали,размењивали

новости,склапалипословеиуговаралибрако
ве;уличниуметницизабављалисупролазнике,
атрговципродавалиробу.Људисуприсуство
валивеликимималимдогађајимауграду.Јавно
суодржаванепроцесије,демонстриранајемоћ,
организованесупрославеиизвршаванеказне–
исвесетоодвијалоподбуднимокомјавности.
Градјебиоместосусрета.
Градскипросторјеиу20.векунаставиода

функционишекаодруштвеноважноместосу
сретасведокмодернистичкиидеалипланира
њанисупреовладалииподударилисесинва

зијомаутомобила.Расправао„смртииживоту”
уградовима,којујенапровокативанначинпо
кренулакњигаЏејнЏејкобсиз1961.године,
углавномсефокусираланапостепеногубљење
могућностидаградскипросторфункционише
каоместосусрета.Иакосерасправаодтадаво
ди,намногимместимајеживотидаљепроте
ранизградскогпростора.Доминантнеидеоло
гијепланирањаодбацилесуградскипростори
градскиживоткаонеприкладнеинепотребне.
Планирањесе,уместотога,озбиљнопосветило
развојурационалногиједноставногоквираза

неопходнеактивности.Бујањеаутомобилског
саобраћајапотпунојеуништиложивотуграду
илијепешачењеучинилопотпунонемогућим.
Трговинаиуслугеуглавномсубилеконцентри
саненаједномместу–увеликимзатвореним
тржнимцентрима.
Занимљивајечињеницадајеградскиживот

доживеоренесансууистојдеценијикадсусе
појавилаелектронскасредствакомуникације.
Потребнесунамобемогућности.Порастин
тересовањазакретањеиборавакузаједничком
градскомпросторуможемодаобјаснимоброј

нимдруштвенимпроменама,поготовоубога
тијимделовимасвета.Дужиживотнивек,ви
шеслободногвременаибољаопштапривредна
ситуацијаоставилисувишевременаисредста
вазарекреацијуиуживање.До2009.године
половинудомаћинставауКопенхагенучини
ласуједночланадомаћинства.Кададомаћин
стваимајумалочланова,јављасејачапотреба
задруштвенимконтактимаизванкуће.Каоре
зултатбројнихпроменауначинунакојисуор
ганизованидруштвоипривреда,многољуди
садаживизнатно„приватизованијим”животом

јеримајуприватнистан(кућу),при
ватнакола,приватнубелутехникуи
приватнеканцеларије.Уоваквојси
туацијиможемоуочитидарастепо
треба за контактима са цивилним
друштвомуцелини.
Јавниградскипросторкојимседе

мократскиуправља,упоређењуспри
ватнимкомерцијалнимпросторима,
нудимноговишеприступаимогућно
стиљудимаизсвихдруштвенихгру
падасеизразеимноговишеместаза
нестандардне активности. Спектар
активностииучесниканампоказује
могућностијавногградскогпростора
даутиченајачањесоцијалнеодржи
вости.Његовјенеспоранквалитетто
штосведруштвенегрупе,безобзира
наузраст,приходе,статус,верскуили
етничкуприпадност,уградскомпро
сторумогудасесретнулицемулице
докобављајусвакодневнеактивности.
Тоједобарначиндасвакодобијеоп
штеинформацијеосаставуиунивер
залностидруштва.Тотакођечинида
сељудиосећајубезбеднијеисамоуве
ренијекададођуудодирсразличитим
начином испољавања заједничких
људскихвредности.Занимљивојена
поменутидастратегијезапревенцију
криминалаподстичуревитализаци
јузаједничкогпросторанебилису
сретмеђуљудимаизразличитихдру
штвенихгрупапостаонормаландео
свакодневногживота.Уњемусеграде

блискост,поверењеиузајамноуважавањекао
супротностзидовима,баријерамаипојачаном
присуствуполицијенаулицама.
Социјална одрживост, безбедност, повере

ње,демократијаислободаговорапредставља
јукључнепојмовекојимасеописуједруштвени
контекствезанзаградкаоместосусрета.Живот
уградскомпросторусвеобухватанје:одпогле
даупролазу,прекомањихдогађајадовеликих
колективнихманифестација.Шетњазаједнич
кимградскимпросторомможеисамасебиби
тициљ,алииуводунештодруго.
ПоновоосвојениградскипросториуКопен

хагену,МелбурнуиЊујоркунисутаконостал
гичнииидиличникаоониуВенецији.Овосу
савремениградовикојиимајустабилнупривре
ду,великибројстановникаиразноврснеград
скефункције.Њиховаособеностлежиутоме
штоониодражавајурастућесхватањедаградо
виморајубитипројектованитакодаподстичу
пешачењеиградскиживот.Овиградовипре
познајузначајкојипешачењеивожњабици
кломимајузаодрживостиздрављедруштваи
увиђајузначајатрактивног,неформалногиде
мократскогместаокупљања,односноживотау
градузасвојестановникеу21.веку.Послеско
ро50годиназанемаривањаљудскедимензије,
сада,напочетку21.века,имамогорућупотребу
исвевећуспремностдапоновостварамогра
довезаљуде. ¶
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Полавекауређује
јавнипростор

„По ли ти ка”  ће 
сва ког дру гог по
не дељ ка об ја вљи
ва ти де ло ве књи
ге „Гра до ви за љу
де”, дан ског ар хи
тек те Ја на Ге ла 
ко ји ду же од по ла 
ве ка пра ти и ана
ли зи ра раз вој гра
до ва. Гел је по
бољ шао јав не про
сто ре Ко пен ха ге
на, Сток хол ма, Ро тер да ма, Лон до на, 
Ама на, Мел бур на, Сид не ја, Сан Фран
си ска, Си је тла, Њу јор ка, Му ска та...
Књи гу „Гра до ви за љу де” на срп ском 
је зи ку об ја вио је ПАЛ ГО цен тар.   

... или до сто јан стве но ис ку ство  
за пе ша ке Ри га, Ле то ни ја

Пре пре ке на тро то а ри ма 
Кор до ба, Ар ген ти на

ЈанГел

Пешачењејевишеодходања
Градскипросторбиоjeместонакојемсуљудиразмењивалиновости,склапалипословеиуговарали
бракове,алисуаутомобилскаинвазијаиурбанистичкимодернизам20.веканатоставилитачку

Највећаатракцијауграду:људи

НајугуСједињенихАмеричких
Државанапуштениградови
представљајушироко
распрострањенупојаву.Нема
вишепешакаиградскогживота
наулицамаисвудасемора
ићиколима(Кларксдејл,Мисисипи)

Шетњапоградупредстављадоживљајзасвачулаипружанамдодатнемогућности
даснекимразменимопогледилиосмех(УлицаРобсон,Ванкувер,Канада)


