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РЕЧ ЗА УВОД

ТЕМА БРОЈА: УЛИЦА

Улица није само пролаз или место становања у граду, у насељеном месту.
Улица је део живота или сам живот, простор на којем се сусрећу људи, место прожето
атмосфером која се мења у зависности од оних који ту долазе и проводе време, то је
место догађања, најчешће непредвиђених, неочекивна сцена која изненађује, засмејава,
увесељава, растужује... на којој се гласно изговарају понекад важне реченице и судбо-
носне мисли. Ту се виче, галами, псује, довикује... Ту се догађа љубав, ту се живот
одвија, најчешће, неким својим током који се не може унапред предвидети. Улица има
и своје црне бисере, децу која су се ту школовала у најбруталнијем смислу. А има и
своју дечицу која је памте по носталгичним бојама и мирисима  детињства, по кредом
исцртаним школицама на плочницима, лоптама које се убацују у кош или лете са једне
на другу страну, између две ватре...

Улице су данас, најпре, најчешће, поприште борбе за паркинг место, заузет про-
стор аутомобилима, кафићима, са понеким дрветом и зеленим парчетом украденим од
асфалта, али су неизбежне вене којима циркулише живот једног града, и, више од тога.

Нећемо заборавити да су многе мудрости настале на улици, на тргу, од Сократа
и антике, па на даље... Господ наш Исус Христос  има своју улицу туге и бола VIA DO-
LOROSA  –  Пут суза. Налази се  унутар старих зидина у Јерусалиму, обележава последњи
пут Исуса Христа  на брдо Голгота, са 14 Станки на путу Крста, свака означава библијски
догађај Исусовог страдања, од осуде у  у римској тврђави Antonia до врха Голготе.

Поред многих немилих догађаја на улицама које су биле и место  страдања и
прогона, познато је да је уметност цветала на улицама, у Ренесанси посебно, на разне на-
чине, од трубадура, уличних свирача, (који и данас свуда у свету дају тон и боју многим
улицама и градовима) преко импровизованих  позоришта и миракула  до  савременог
street art-а који је (на граници дозвољеног) ипак улепшао многе сиве фасаде и оживео по-
лумртве урбане просторе... У свету се дешавају велики концерти озбиљне музике на ули-
цама и трговима уз учешће највећих звезда, у комбинацији рок, поп, евергрин хитова и
филхармонијске пратње, можда баш зато што тај простор, на којем је окупљена много-
бројна публика, уз опуштенију атмосферу,  то допушта...

Улицу чини архитектура, препознатљиве грађевине, а најпре, чине је људи који
ту остављају део своје душе. Неко само у пролазу, а неко други, можда проводи ту читав
живот. Медитерански народи су посебно упућени на живот на улици, о томе певају ита-
лијанске канцоне које и данас трају. Клима је свакако услов таквог начина живота, уз то
и темперамент, честа особина јужњака да деле и срећне и тужне тренутке са најближим
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суграђанима, поред тога, ту су им радње, места где тргују и зарађују, места успеха и не-
успеха, места сусретања и растајања...  То су улице и тргови који такви какви су трају ве-
ковима, уз неопходно обнављање и одржавање, али нема рушења из темеља, тако се чува
дух и култура градова, то је део историје, по томе су препознатљиви, због тога су то оми-
љене дестинације многих путника и странаца. 

Улица је део историје, свако име улице крије неку причу коју треба откривати,
за којом треба трагати. Улица је тајна и ми смо у овом броју покушали да је одгонетнемо,
бар делимично, а да не залутамо. То нас је одвело у много неслућених праваца и сокака...

Јелена Протић Петронијевић
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