
Заједничкакарактеристикаготовосвихградо
ва–безобзиранањиховгеографскиположај,

економскуодрживостиниворазвоја–јестедасу
људикаомасовникориснициградскогпростора
свевишезанемарени.Становницивећинесвет
скихградовасу,поправилу,суоченисмањком
простора,препрекама,буком,загађењем,ризи
комоднезгодаиначелнонеприхватљивимусло
вима.Овакавразвојдогађајанијесамосмањио
могућностизапешачењекаовидтранспортавећ
једовеодотогадаседруштвенеикултурнефунк
цијеградскогпросторанађууопсадномстању.
Традиционалнафункцијаградскогпросторакао
местасусретаиокупљањаграђанаумањенаје,
угроженаилипотпунозаборављена.
Прошлојеготово60годинаоткакоје,1961.го

дине,америчкановинаркаисписатељицаЏејн
Џејкобсобјавиласвојуутицајнукњигу„Смрти
животвеликихамеричкихградова”.Онајеиста
клакакоћедраматичнипорастобимааутомо
билскогсаобраћајаиидеологијамодернизма
којараздвајаурбанефункцијеифаворизујеиз
градњуслободностојећихиндивидуалнихобје
катаугаситиградскипросториградскиживот
изапоследицуиматибеживотнеинапуштене
градове.Онаје,такође,врлоубедљивоописа
лаквалитетживотаиугодногборавкауживим
градовима,онакокакојеонатовиделаизсвог

домауГриничВилиџууЊујорку.ЏејнЏејкобс
јепрвагласнопозваланаодлучнупроменуна
чинанакојиградимоградове...

Питањеживотаисмрти

Токомпротеклихготовошестдеценијамно
гиистраживачиитеоретичариурбанистичког
планирањасвојимсустудијамаиаргументима
допринелирасправиоживотуисмртиградова.
Стеченасуимногановазнања.
У пракси је остварен значајан напредак у

областиурбанистичкогпланирања,какоупо
гледуначелапланирања,такоиупогледупла
нирања саобраћаја. У многим урбаним под
ручјимаширомсвета,нарочитоупоследњих
неколикодеценија,напорносерадилонаства
рањубољихусловазапешакеиживотуграду
такоштосеаутомобилскисаобраћајнашаони
женалистиприоритета.Сдругестране,током
последњихдеценијабилојеинеколикозани
мљивиходступањаодмодернистичкихидеала,
посебнокадјеречоновимградовимаиновим
стамбенимподручјима.Срећом,почелоједара
стеинтересовањезаизградњудинамичних,ур
банихподручјамешовитенаменеуместогрупа
цијаслободностојећихвишеспратница...
Наравно,напредакипобољшањасепресве

гамогууочитиуекономскинајразвијенијим

деловимасвета.Међутим,умногимслучаје
вимаиуразвијенијимобластимаприхваћена
јеидеологијамодернизмакаополазнатачказа
планирањеновихурбанихподручјаиизград
њуизолованихвишеспратницауцентруграда.
Уовимврлимновимградовиманитадасеније
водиломногорачунаољудскојдимензији,као
штосеневодиниданас.Уземљамауразвоју
проблемљудскедимензиједалекојесложени
јииозбиљнији.

Неопходнановадимензијапланирања

Већинастановништванемадругогизборанего
даинтензивнокористиградскипросторзамно
гесвакодневнеактивности.Ранијејеградски
просторбезпроблемазадовољаваоовепотребе,
аликада,примераради,интензитетаутомобил
скогсаобраћајанаглорасте,борбазакоришће
њеградскогпросторапостајесвевећа.Услови
заживотуградуизапешакеизгодинеугодину
постајалисусвегори.
Напочеткуновогмиленијума, првипут у

историји,већидеосветскепопулацијенежи
виуруралнимвећуурбанимподручјима.Гра
довисубрзорасли,атрендубрзаногурбаног
растанаставићесеиугодинамакоједолазе.За
тоћеновиипостојећиградовиморатиизтеме
љадамењајупретпоставкепланирањаиприо

ритете.Убудућностићеглавнициљбитидасе
вишепажњеобратинапотребељудикојико
ристеград...Дабисеразвилиживи,безбедни,
одрживииздрави,градовиморајудаапелујуна
урбанистеиархитектедауоквируинтегриса
неградскеполитикеподстичупешачење.Исто
такојенеопходноојачатиидруштвенуфунк
цијуградскогпросторакаоместасусрета,што
доприносиостварењуциљевакаоштосудру
штвенаодрживостиотвореноидемократско
друштво.
Напочетку21.векаможемоуочитиобрисе

неколиконовихглобалнихизазовакојиуказу
јунатодаљудскојдимензијитребапридавати
далековећизначај.Остварењевизијеоживим,
безбедним,одрживимиздравимградовимапо
сталојеопштатежњачијајереализацијанеоп
ходна.Свачетирикључнациља–живост,без
бедност,одрживостиздрављеградова–могу
се лакшеостваритипосвећивањемвишепа
жњепроблемимапешака,бициклистаиград
скогживотауопште...

Жив,безбедан,одрживиздравград

Потенцијалградадабудебезбеданрастекадсе
већибројљудикрећеуградскомпросторуибо
равиуњему.Градкојистимулишељудедаиду
пешке,подефиницији,мораиматирелативно
кохерентнуструктурукојаподразумевакратке
пешачкедеонице,атрактивнејавнепростореи
разноврсностурбанихфункција.Овекаракте
ристикеутичунаповећањенивоаактивности
иосећајасигурностиуоквируиокоградских
простора.Таковишепогледабиваусмеренона
улицу,пасмомотивисанијидапратимодога
ђајеуградуизоколнихкућаизграда.Одржив
градјеначелномогућакосенајвећидеосисте
матранспортауњемузаснивана„зеленојмо
билности”,којаподразумевапешачење,вожњу
бицикломиликоришћењејавногпревоза.Ови
видовитранспортаповољноутичунаекономи
јуиживотнусредину,смањујупотрошњупри
роднихресурса,ограничавајуемисијезагађују
ћихматеријаисмањујунивобуке.Другиважан
аспектодрживостијестетоштосеприхватљи
востјавногпревозаповећаваакосекорисници
осећајубезбедноикомфорнодокпешачеили
возебициклодидостаницааутобуса,лакогме
троаивоза.Доброосмишљенјавнипростори
квалитетансистемјавногпревозаједноставно
идурукуподруку.
Градбивамногоздравијиакосупешачење

иливожњабицикломприродандеообрасца
свакодневних активности.Сведоци смодра
стичногпогоршањајавногздрављајервелики
деостановништваумногимделовимасветапо
цеоданседиикористиаутомобилезапревоз
одвратадоврата.Искренапелнаљудедапе
шачењеивожњабицикломпостануприродни
инеизоставнидеоњиховесвакодневнерутине
несумњивоморабитидеојединственездрав
ственеполитике... ¶

Понедељак 24. фебруар 2020. ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКАbeogradska@politika.rs

Урбанипросторподопсадом
Становницивећинесветскихградовасуоченисуспрепрекама,буком,
загађењем,ризикомоднезгодаиначелнонеприхватљивимусловима

„Политика”ћесвакогдругогпонедељкаобјављиватиделовекњиге
„Градовизаљуде”,данскогархитектеЈанаГела,којујенасрпском
језикуобјавиоПАЛГОцентар.

Намеранамједачитаоцимаприближимоначиннакојинаста
јуместахуманапосвојојразмери,одржива,здрава,сигурнаипуна
живота.Какоупредговорукњиге„Градовизаљуде”кажебритан
скиархитектаРичардРоџерс,свакобитребалодаимаправона

лакодоступнеотворенепросторе,башкаоштоимаправоначи
стуводу.

–Свакобитребалодаможедавидидрвосасвогпрозора,даседи
наклупипоредигралиштазадецуублизинисвогдомаилидастигне
пешкедопарказамањеоддесетминута.Доброосмишљенанасеља
представљајуинспирацијузаљудекојиуњимаживе,докулошепро
јектованимградовимачуластановникаотупљују–наводиРоџерс.

Људскадимензија–занемарена,запостављена,изостављена

Полавекауређује
тргове,паркове,улице...

Јан Гел ро ђен је у Ко пен ха ге ну 1936. Ди пло му ар
хи тек те сте као је 1960. и ду же од пола века пра ти 
и ана ли зи ра раз вој гра до ва. Био је про фе сор на 
Дан ској кра љев ској ака де ми ји ле пих умет но сти, 
осни вач је фир ме „Гел ар ки тектс”, во де ћег свет
ског би роа ко ји се ба ви уре ђе њем град ских јав них 
про сто ра – тр го ва, пар ко ва, пе шач ких ста за, ули
ца. Аутор је број них књи га, а прет по след ња „Гра
до ви за љу де” об ја вље на је 2010. и пре ве де на на 
36 свет ских је зи ка. По ча сни је члан Кра љев ског 
ин сти ту та бри тан ских ар хи те ка та (РИ БА), Аме рич
ког ин сти ту та за ар хи тек ту ру, Ка над ског кра љев
ског ин сти ту та за ар хи тек ту ру и Ин сти ту та за ар
хи тек ту ру у Пре то ри ји.

Жив,
безбедан,
одрживи

здравград
примарни

јециљплана
заразвој
Њујорка

(„PlanNYC”)
из2007.
године.

Нова
бициклистичка

стаза
ипроширени
тротоарина
Бродвејуна
Менхетну

(изграђени
2008).
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