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ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА

Јан Гел

Венеција је град прилагођен брзини од пет километара на сат који обилује 
малим просторима, елегантним сигналима, финим детаљима и мноштвом људи

„Пол ит ика” свак ог
друг ог пон ед ељк а
о б ј а в љ ј е д е л о в е
књиг е „Град ов и за
људе”, данског архи
текте Јана Гела који
дуж е од пол а века
прат и и анал из ир а
развој градова. Гел
је поб ољш ао јавн е
просторе Копенхаге
на, Стокх олм а, Ро
терд ам а, Лонд он а,
Аман а, Мелб урн а,
Сидн еј а, Сан Фран
сиска, Сијетла, Њу
јорка, Муската...
Књиг у „Град ов и за
људе” на српском је
зику објавио је ПАЛ
ГО центар.

Фотографије Jan Gehl/Gehl Architects

Пола века
уређује 
јавни 
простор

Дубаи је првенствено град прилагођен брзини од 100 километара на сат: 
широки простори, велики сигнали, високе зграде и висок ниво буке

Што веће и брже, то невидљивије
Да је неко замолио пројектанте да осмисле градове који ће отежати живот, тешко да би то извели
ефикасније него што је урађено у срединама које су се развиле на основу модернистичког урбанизма

О

бликовање градова за људе требало
би да полази од мобилности људи и
људских чула јер они пружају биолошку основу за активности, понашање и комуникацију у градском простору…
У суштини, радити са људском размером значи
обезбедити квалитетне градске просторе за пешаке имајући у виду могућности и ограничења
које намеће људско тело...
У контексту урбанистичког планирања, где
је однос између чула, комуникације и димензија веома важна тема, говоримо о социјалном
видном пољу. Граница овог поља је 100 метара,
што представља дистанцу на којој можемо да
видимо људе у покрету...
Социјално видно поље од око 100 метара такође се одражава у величини већине тргова и
скверова у старим градовима. Растојање од 100
метара омогућава посматрачима да стоје на једном углу и да имају преглед онога што се дешава
на тргу. Ако направе неколико корака ка тргу,
на раздаљини од 60 до 70 метара могу да почну
да препознају људе и тако виде ко је још ту.
Величина многих старих тргова у Европи је у
овом опсегу димензија. Тргови су ретко већи од
10.000 квадратних метара, већина њих је површине од 6.000 до 8.000 квадрата, а многи од њих
су и доста мањи. Ако посматрамо димензије,
ретко ћемо наићи на раздаљине веће од 100 метара, док су дужине од 80 до 90 метара много
уобичајеније. Ширина варира од тргова који су
квадратног облика до оних који су правоугаони,
што је и чешће, а типичне мере износе 100 x 70
метара. На трговима ове величине свуда се могу
видети нека дешавања. Ако се прошетате тргом,
већину лица можете видети на удаљености од
25 метара, што вам омогућава да посматрате
изразе лица и детаље. Ове димензије простора
омогућавају да се ужива у двема могућностима,
а то су општи преглед и детаљи.

Трг Кампо у Сијени – велики
простор пажљиво пројектован
Пјаца дел Кампо, главни трг у тосканском градићу Сијени, заузима велики простор. Најдужи
је са стране градске куће, 135 метара, док је са
друге стране дуг 90 метара. Низ стубића на самом ободу дефинише нови простор који поштује златно правило од 100 метара. Са средине
трга, која је увучена као дубока посуда, пружа
се савршен поглед и она представља одличан
простор за разне активности. Трг Кампо у Сијени показатељ је да и велики простори, ако су
пажљиво пројектовани, такође могу да имају
људску димензију...
Традиционални, органски градови временом су се развијали на основу свакодневних
активности које су се у њима одвијале. Путовало се пешке, а градња се заснивала на дуго-

годишњем искуству. Резултат свега тога су градови у размери која је прилагођена чулима и
могућностима људи.

Аутомобили унели конфузију
Данас се урбанистичке одлуке доносе на цртаћој
табли, а мало времена протекне између одлуке
и реализације. Брзина нових видова транспорта
и често превелика размера грађевинских пројеката постављају нове изазове. Традиционална
знања о размери и пропорцијама су постепено
отишла у заборав па се нова урбана подручја
често граде у размери која је далеко од онога
што људи доживљавају као сувисло и удобно.
Ако желимо да подстакнемо пешачки и бициклистички саобраћај и достигнемо идеал
живих, безбедних, одрживих и здравих градова, морамо заиста да упознамо концепт људске

мобили изгледају превелики у простору који је
створен за људско тело. Аутомобили заузимају
много места без обзира на то да ли су у покрету
или су паркирани. Паркинг за само 20 или 30
аутомобила заузима исти простор као и мали
градски трг. А када се брзина кретања у урбаним
подручјима повећа са 5 на 60 или 100 километара на час, у перцепцији се просторне димензије
драстично повећавају, а визуелни дојам градског пејзажа их прати у стопу.
Аутомобили и аутомобилски саобраћај већ
више од 50 година представљају горући проблем у урбанистичком планирању. У истом временском периоду пропорције и размера углавном су прилагођаване аутомобилима. Ретки су
примери да се успешно и плански радило на повезаности људске и аутомобилске димензије,
као две одвојене дисциплине, јер је проблем ау-

Граница на петом спрату
Када је реч о високим зградама, комуникација са околином одлична је са прва два спрата и
могућа са трећег, четвртог и петог спрата. Одатле можемо да посматрамо и пратимо живот
града; можемо да приметимо говор, вику и покрете руку. Ми заправо учествујемо у животу
града. Изнад петог спрата, ситуација се драстично мења. Не можемо да уочимо детаље,
препознамо људе на земљи нити да ступимо у контакт са њима. Канцеларије и станови који се
налазе изнад петог спрата би логично требало да буду у домену органа надлежних за ваздушни
саобраћај. Они ни у ком случају више не припадају граду.

размере. Важно је да добро разумемо размеру
људског тела ако желимо да сврсисходно и на
адекватан начин са њом радимо, као и да се бавимо интеракцијом између мале, споре размере
и других размера које се користе.
Појава аутомобила и аутомобилског саобраћаја одиграла је пресудну улогу у стварању
конфузије у односу на размеру и димензије у
градовима. Сами аутомобили заузимају много
простора. Готово сви аутобуси и камиони су огромни, па чак и мали европски породични ауто-

Уски тротоари
Лондон, Велика Британија

томобилског саобраћаја довео до конфузије у
разумевању размере као такве.
Упоредо са развојем аутомобилског саобраћаја и грађевинске технологије, идеологије планирања су такође следиле нове трендове увођењем огромних раздаљина, високих
зграда и архитектуре прилагођене већој брзини. Модернистичко укидање концепта улица и
традиционалног града двадесетих и тридесетих
година 20. века и увођење функционалистичког идеала који се огледа у стерилним и добро

...или равномернија расподела
простора Копенхаген, Данска

осветљеним стамбеним објектима створили су
визију пространог града са високим зградама
између ауто-путева. Шетња, вожња бициклом
и сусрети са другима у заједничким урбаним
просторима нису били део ове визије, што је у
деценијама које су следиле имало огроман утицај на развој градова широм света.
Да је у било ком тренутку неко замолио пројектанте да осмисле градове који ће отежати живот
и обесхрабрити људе да проводе време напољу,
тешко да би то извели ефикасније него што је заиста урађено у свим градовима који су се развили у 20. веку на основу овакве идеологије…

Комфорни услови предуслов
финансијског успеха
У истом периоду архитектонски идеали померили су свој фокус са зграда богатих разрађеним детаљима које се уздижу у градском контексту на спектакуларне појединачне објекте,
често неприродног изгледа, направљене тако да
се могу видети одмах и са велике даљине. Визије и размишљања су крупни, као и размере.
Постоје добри финансијски, технолошки и
идеолошки разлози зашто модерни градови изгледају тако како изгледају и зашто су пројектанти и архитекте у начелу постали тако збуњени и
ван колосека кад је реч о раду са људском размером. У овом контексту ваља поменути да је и у
овом периоду било урбаниста и архитеката који
су знали како да помире и комбинују нове изазове и уважавање људске размере. Током целог
свог радног века, шведско-британски архитекта
Ралф Ерскин (1914–2005) изналазио је начине
да уважи људску размеру приликом градње нових зграда, попут комплекса Бајкер у Њукаслу
1969–1983. године.
Комплекс Бо01 у Малмеу, у Шведској (2001),
четврт Акер Бриге у Ослу у Норвешкој (1986–
1998) и стамбени комплекс у новом урбаном
подручју у Фрајбургу у Немачкој (1986–2006)
такође су примери нових делова градова који су
пројектовани уз уважавање људске размере.
Још једна категорија објеката приликом чије
изградње се водило рачуна о људској размери
су тржни центри, забавни паркови, ресторани и
хотели на обали, где су комфорни услови за људе
предуслов за финансијски успех. Ови примери
доказују да је могуће посвећивати дужну пажњу
људској размери у различитим комбинацијама
са другим захтевима у вези са размером.
Да би људи били подстакнути да шетају и возе
бицикл, начело људске размере мора да постане
саставни део урбаног ткива, што представља изазов. У будућности ћемо, из разних разлога, морати
масовно да градимо огромне комплексе и вишеспратне зграде великих димензија. Али занемаривање људске размере не сме бити опција... 
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