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INTRODUCTION

The Journal of the Almaš Quarter is not the result of any scientific requirements. It has 
appeared as an endeavour to preserve a part of the cultural heritage, as well as the idea of 
the city.

Owing to the Almaš Citizens Association the urban plan for a detailed redesign of the 
Almaš quarter was withdrawn in 2005 as this plan would destroy the valuable cultural her-
itage. The conflict that arose from the wishes of the local community to preserve the cen-
turies of tradition from the urban concept of construction of residential buildings should 
result in cooperation between the citizens and the authorities. The aim of this endeavour is 
to preserve the soul of this quarter and to improve it by renewing some old traditions, as 
well as by introducing some new ones. 

Not only will such efforts preserve an old quarter, but they will also provide an oppor-
tunity to experience a different architectural and urban environment by going from one 
part of the city to another. This will preserve heterogeneity – synchronous existence of a 
variety of social and stylistic codes of the past. The historical segments of the city contain 
semantic potentials – without them, the culture and conscience of the citizens become 
poorer. With their destruction, the city becomes monolithic, and this destroys the very idea 
of the city. 

In addition to the lack of understanding of the importance of the Almaš quarter for the 
city as a whole, there is also a gap in our knowledge of the Almaš quarter. We do not know 
about its culture in the past as much as we should. The aim of this Journal is to fill in this 
gap. It is conceived to answer the questions such as: What is the Almaš quarter? What does 
it contain? Why should it be preserved? The first part of the Journal highlights the impor-
tance of the citizens’ initiative for the preservation of the cultural heritage. The second 
and the longest part of the Journal presents a comprehensive description of the quarter’s 
architectural heritage and soul. The third part is dedicated to the quarter’s history and cul-
ture – its artistic and intellectual heritage. The final part of the Journal is an appendix to the 
history of everyday life in the Almaš quarter. All papers have been conceived and written 
exclusively for this Journal.

The printing of this journal was sponsored by Link Advertising, a private company from 
Novi Sad. 

Nikola Grdinić
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УВОДНА НАПОМЕНА

Зборник радова о Алмашком крају није израстао из саме научне сврховитости, већ 
из брижног настојања да се сачува део културног наслеђа, и сама идеја града.

Деловањем Удружења грађана Алмашани  2005. године повучен је урбанистички 
план детаљног уређења Алмашког краја чијом би се применом  уништило затечено 
наслеђе. Сукоб започет између жеље локалне заједнице за очувањем вишевековне 
традиције и урбанистичког концеопта изградње стамбених вишеспратница, треба 
да се настави  сарадњом грађана и извршне власти. Циљ је очување духа места, и 
унапређење  наслеђеног простора обнављањем старих и уношењем нових намена.

Тиме се неће сачувати само једна стара четврт, већ и могућност да се преласком 
из једног дела града у други промени архитектонски и урбанистички амбијент. 
Сачуваће се хетерогеност, а то значи синхроно постојање  различитих  социјалних 
и стилских кодова прошлости. Историјски слојеви Града садрже семантички потен-
цијал - без њих се осиромашује дух и свест грађана. Њиховим уништавањем град 
постаје монолитан, а тиме се уништава и сама идеја града као таква. 

Осим  неразумевања значаја Алмашког краја за Град као целину, постоји и праз-
нина у нашем знању о Алмашком крају. Не знамо колико би требало о његовој кул-
турној прошлости. Зборник треба да попуни постојећу празнину. Треба да пружи 
одговоре на питања шта је Алмашки крај, какви су његови садржаји, и због чега га 
треба сачувати. У првом  делу зборника указује се на значај грађанске иницијативе 
у очувању  културног наслеђа. Други, најобимнији део Зборника, садржи целовит 
опис градитељског наслеђа и духа места. Трећи део посвећен је културној историји 
- подробније се обрађују уметнички и интелектуални садржаји. Последњи део збор-
ника је прилог историји свакодневног живота у  Алмашком  крају. Сви прилози су 
изворно замишљени и написани за Зборник.

Штампање овога зборника омогућило је приватно предузеће Link Advertising из 
Новог Сада. 

Никола Грдинић
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ОЧУВАЊА



11

I                                           
ПРОБЛЕМ 
ОЧУВАЊА



12



13

Цивилно друштво и грађански активизам су области у којима се данас најефикасније дефинише 
јавни интерес и одвија борба за његово остварење. У савременом друштву посебни интереси 
политичке и економске сфере друштва све огољеније покушавају да успоставе потпуну доминацију 
науштрб јавног интереса, у чију одбрану устају самоорганизовани грађани, окупљени изван 
политичког апарата власти и институција глобализованог корпорацијског тржишта. Такав њихов 
ангажман иако не сасвим одвојен, има висок степен аутономије у односу на политичку и економску 
сферу друштва. Он има и изражену утопијску димензију, али то не значи и да не може да постигне 
значајне резултате у конкретним акцијама. Цивилно друштво је генератор акумулације културног ( 
друштвеног ) капитала, насупрот акумулацији моћи у области политике и новца у области економије. 
У транзиционим околностима цивилно друштво има посебан значај и улогу. Наше друштво једно 
је од таквих, с тим да је у нашем случају, имајући у виду трајање и слабости процеса транзиције, 
оправдано усвојити концепт „ блокиране трансформације „ који предлаже социолог Младен Лазић. У 
околностима вишедеценијске блокаде, које доводе до опасности од стања колективне апатије, сваки 
облик грађанске иницијативе драгоцен је. Грађанска иницијатива која је довела до реализације овог 
Зборника била је повод за рефлексиван теоријски осврт на цивилно друштво уопште. 

Кључне речи: цивилно друштво, јавни интерес, париткуларни интереси политике и тржишта, 
културни капитал, блокирана трансформација, промене

Садржај: 1.Увод; 2. Појам цивилног друштва; 3. Историјат развоја цивилног друштва; 4. Цивилно 
друштво и промене; 5. Закључак

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ И ЦИВИЛНО ДРУШТВО –  БОРБА ЗА ЈАВНИ  
ИНТЕРЕС, ЗАМАГЉЕН ПАТИКУЛАРНИМ  ИНТЕРЕСИМА ПОЛИТИКЕ И 

ТРЖИШТА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 
Виолета Ђерковић

Нови Сад
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В И О Л Е Т А  Ђ Е Р К О В И Ћ

Увод

Са становишта обичног грађанина, живот у земљи заробљеној у две и по деценије дугом процесу 
„транзиције“, шта год ко под овим појмом подразумевао, богат је искуствима која би се, без ризика да 
много погрешимо, могла назвати непреводивим.

 
У том периоду, преживели смо разорне ратове, инфлацију новца која би се најбоље могла упоредити 

са оном вајмарском која је била увод у светски рат, инфлацију вредности за коју је адекватно поређење 
још теже пронаћи него за ону финансијску, изолацију, бомбардовање...

Овом, тек започетом набрајању околности опште друштвене аномије, свако би могао додати свој 
лични списак транзиционих доживљаја и стања, која би најрадије заборавио.

Да ли је, у таквим околностима, или баш упркос њима, могао бити развијан грађански активизам? 
Питање је утолико умесније уколико поменутом периоду транзиције, додамо и претходни, 
комунистичко - социјалистички период, идеолошки заснован на колективизму, и следствено томе, 
по дефиницији несклон неговању самосвесног, активистички орјентисаног индивидуума као главног 
актера цивилног друштва ( уколико се, за ову прилику, изразимо у идеално-типским категоријама).

Као што сви можемо да потврдимо непосредним искуственим увидом, и као што сведочи теорија, 
одговор је потврдан. Човек суочен са проблемом чије решење институционални систем не може и 
не жели да пружи, или га чак често и генерише, у мноштву могућих реакција на ту фрустрирајућу 
ситуацију има и опцију активног покушаја да сам укаже на проблем и покуша да га реши.

 
И у овом нашем, друштву блокиране трансформације 1 многи појединци, окупљени  око разних, 

мање или више формалних група и покрета, опредељују се за могућност да, чак и када су свесни 
минималних шанси за успех њихових акција у разумном року, бар покушају да учине све што је било 
у њиховој моћи да проблеме које сматрају животним реше сопственим снагама. 

И овај зборник материјално је сведочанство једног таквог покушаја. 

Група поштоваоца најстаријег дела данашњег Новог Сада – Алмашког краја, забринута због 
његовог  континуираног систематског занемаривања и девастације, у доброј мери и огорчена због 
активног учешћа локалне управе разних политичких орјентација у том процесу, окупила се најпре 
око удружења „ Алмашани“, а потом и око ширег језгра одлучног у намери да проблем именује и да на 
њега укаже. Успеха је било тамо где готово да није ни био очекиван.Успехом сматрамо и објављивање 
овог зборника, који је окупио људе афирмисане у својим областима рада, и то искључиво на бази 
великог личног ентузијазма   према идеји очувања и унапређења Алмашког краја.
1    Више о концепту блокиране трансформације види у Младен Лазић, ур. Рачји ход, Београд 2000. и Младен 
Лазић,С.Цвејић „ Промене друштвене структуре у Србији: Случај блокиране пост-социјалистичке трансфор-
мације“ у зборнику Друштвена трансформација  и стратегије друштвених група: Свакодневица Србије на 
почетку трећег миленијума, прир. Анђелка Милић, Београд 2004.
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В И О Л Е Т А  Ђ Е Р К О В И Ћ

Како је наша идеја о реализацији зборника попримала све конкретније и реализацији ближе оквире, 
расла је и (само)свест о ширем значају овакве врсте грађанског и професионалног ангажмана, за који 
је већина учесника овог пројекта уверена да представља најздравији, најпродуктивнији, и на дуже 
стазе најефикаснији одговор на апатичну и паралишућу духовну атмосферу коју генерише, пре свега, 
политичка сфера друштва. 

Верујемо  чак, да је рефлексија у односу на сопствени ангажман иманентни чинилац истинског 
грађанског активизма. Како бисмо тај рефлексивни карактер нашег ангажмана нагласили и тиме 
га учинили  подстицајним за неке будуће сличне ангажмане, покушаћемо укратко и у најопштијим 
цртама овде да осветлимо грађански активизам, смештајући га у теоријски оквир цивилног друштва. 
Основна намера овог рада је, дакле, мотивација других актера у сфери грађанског активизма  
„освешћивањем „  и рационалним формулисањем оквира њиховог деловања, при чему је у мноштву 
литературе и информација о овој теми, аутор овог рада за основни извор изабрао пре свега дело 
Младена Лазића Промене и отпори2, као и књигу  Друштвени покрети и промене  још једног домаћег 
аутора – Вукашина Павловића.3

Већ смо поменули два значајна контекстуална чиниоца унутрашњег карактера од утицаја на 
развој цивилног друштва код нас ( претходни период владавине комунистичке идеологије до краја 
осамдесетих година прошлог века; затим период блокиране трансформације, у широј јавности чешће 
називан периодом транзиције - од краја осамдесетих година прошлог века до данас ).

Процес развоја цивилног друштва, као уосталом и било који друштвени процес, данас је, ипак,  
немогуће исправно разматрати само у унутрашњим оквирима државе нације, која је по преовлађујућим  
теоријским приступима  ако не потпуно превазиђена, оно бар у најбољем случају у статусу озбиљног 
преиспитивања сопствене суштине.

Наравно, реч је о утицају „глобализације“ и „глобалности“ 4 на сваку просторно-временску тачку 
глобалног координатног система, стога се и грађански активизам у нашем друштву данас мора 
посматрати имајући у виду и најшири, глобални план. У ери Интернета и друштвених мрежа које 
служе не само као средство, већ и као извор многих друштвених акција, јасно је да глобални утицаји 
постају не само лако доступни, већ и подстицајни за разне врсте локалних ангажмана. Интернет и 
друштвене мреже су, више него било шта друго, допринели претакању концепта „ глобализације“ у 
реалност, и то не само виртуелну већ и материјалну.

Дакле, самосвесни грађанин данашње Србије, онај који још увек није подлегао општој апатији 
и још увек му нису убијене воља и нада да сопственим личним ангажманом може да покуша да 
укаже на неки проблем или да га реши, што је најважније, постоји. Он се, такође, сусреће и повезује 
са својим истомишљеницима. Суштински проблем слабих резултата тог повезивања је то што оно 
2    Младен Лазић, Промене и отпори, Боеград 2005.
3    Вукашин Павловић, Друштвени покрети и промене, Београд 2009.
4    Детаљније о разликовању ова два појма види код Владимир Вулетић, прир. Глобализација – Мит или 
стварност, Београд 2003.
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најчешће остаје на нивоу пуке вербалне размене сличних мишљења. Гајимо, па макар и утопијску, 
наду да овакве акције и овакви текстови представљају те неопходне искораке чији ће збир довести до 
значајнијих суштинских промена у друштвеној свести и активизму.

Овакве интеракције аутономних грађана одвијају се у неосветљеним „буџацима“ друштвеног 
простора, удаљеним од центара одлучивања и формалних институција, у опозиту у односу и на 
државну и на економску сферу уколико су оне дефинисане као заступници партикуларних интереса 
– политичко административног апарата власти у случају државне, и приватних власника капитала 
у случају економске сфере. Простор у коме се развија аутентични грађански активизам налази се, 
дакле, искључиво у зони јавног интереса и то је централна одредница деловања цивилног друштва. 
Суштинско питање нашег друштва данас је управо избацивање јавног интереса из делатног фокуса 
(пуке реторичке и демагошке фразе о томе, наравно, нису мерило значаја јавног интереса у истинском 
ангажману и деловању) и његово протеривање у  ванинституционалну сферу са што мање делатних и 
оперативних потенцијала. Делатно ефикасна, инстиуционална сфера у нашем данашњем друштву, по 
доминантном доживљају у јавности, резервисана је искључиво за остваривање партикуларних интереса 
– били они лични, партијски, интереси капитала, или најчешће, комбинација свих наведених.

Појам цивилног друштва

Набрајање контроверзи у вези са дефинисањем појма цивилног друштва заузело би много простора 
који за ову прилику немамо на располагању, те ћемо, уз жељу да читаоца упутимо на основну 
дирекцију, пренети дефиницију која садржи најмањи заједнички именилац различитих приступа.

За потребе пројекта CiSoNet (Еуropean Civil Society Netwоrk) сачињена је управо таква дефиниција, 
према којој се цивилно друштво схвата: „ Прво, као тип друштвене акције; друго, као подручје или 
сфера повезана са економијом, државом и приватном сфером, али и одвојена од њих; и треће, као 
средиште нацрта или пројекта који још увек има неке утопијске карактеристике“.5 Унутар цивилног 
друштва одвијају се, дакле, одређене друштвене активности, настале углавном као резултат потребе 
да се одговори на проблеме и притиске  који настају од стране државне и/или економске сфере и у 
том смислу су одвојене од њих, чак најчешће супротстављене. Са друге стране, деловање цивилног 
друштва (иако најновији глобални трендови којима сведочимо указују на реалну могућност будуће 
радикализације) одвија се унутар правног оквира државног апарата, и такође често зависи од  
материјалне помоћи споља.У том смислу је ипак повезано са сферама државе и економије. 

Утопијска компонента цивилног друштва издвојена у наведеној дефиницији, наглашава унутрашњу 
мотивацију цивилног друштва ка повратку универзалним хуманистичким принципима братства, 
једнакости и слободе, које је савремени капитализам редуковао на једнакост шанси, политичко 
такмичење и приватно власништво – које искључивањем невласника доводи до стварања армије 
искључених не само из система власништва, већ и из друштвеног система уопште.

 
5    Младен Лазић, Промене и отпор, Београд 2005, стр. 63
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Та армија друштвено невидљивих постала је у међувремену толико бројна да је сада итекако 
видљива. Не само теоријски регистрована, дефинисањем појма поткласе (underclass),6 већ и физички 
све видљивија на улицама градова широм света. Очигледно је да ова армија полако почиње и да се 
оглашава, а да јој се све више придружују и они који страхују да колико сутра и сами могу постати 
њени нови регрути. Ови потенцијални будући припадници поткласе који имају свест о свом положају 
и правима чак су вероватно и најгласнији у протестима које ових дана гледамо широм света, од 
Њујорка, преко Берлина, Мадрида, Рима, до Атине...

Савремено друштво, дакле, универзалне хуманистичке вредности Француске револуције под чијим је 
окриљем настало: Братство, Једнакост и Слобода, „унапредило“ је у статус утопијских категорија, за чију 
се реафирмацију боре грађани, удружени изван званичних институција држава и глобалног тржишта.

Одвојеност цивилног друштва од државе и институција капиталистичког тржишта имплицира његову 
аутономију, а борба за јавни интерес  - деловање засновано на принципима добровољности, консензуса 
и солидарности чланова. То значи да деловање цивилног друштва није регулисано формалном 
принудом и строго хијерархијским односима. Настајући из заједничке потребе и заједничког начина 
формулисања општег, јавног интереса од стране његових актера, цивилно друштво представља 
заједницу истомишљеника засновану на базичној једнакости и солидарности, усмереној на решавање 
одређених конкретних проблема и заштиту јавног интереса од његовог свођења на интересе државног 
апарата или саморегулишућег тржишта. Другим речима, оно је усмерено на заштиту јавног интереса 
од његове редукције на партикуларне интересе носилаца политичке или економске моћи. Ово се 
остварује кроз мрежу организација, удружења грађана, покрета, тзв. мрежу NGО (Nongovernement 
organization) – невладиних организација...

Проблем идеологизације тзв. цивилног сектора, посебно у друштвима у транзицији, у којима је он 
био, или још увек јесте значајно више повезан и са политичком и са економском сфером него што 
дефиниција цивилног друштва то дозвољава (следствено томе и са знатно умањеном аутономијом ), 
захтева посебну обраду за коју овде немамо ни близу довољно  простора. Од бројних питања у вези 
са овом темом укажимо овде на једно: да ли суптилна терминолошка редукција коју подразумева 
употреба термина  ''цивилни сектор'' уместо ''цивилно друштво'' или ''грађански активизам'', указује 
на жељу и покушај политичко-бирократског апарата државе да деловање цивилног друштва одреди 
као само један сектор друштва уопште и на тај начин умањи његову аутентичност, аутономију и 
снагу? Још драже би носиоцима политичке моћи било уколико би се овај ''сектор'' схватио као један 
подсистем државног апарата. Влада Републике Србије, тако рецимо, има канцеларију за сарадњу са 
цивилним друштвом. Исто важи и за УН као и за Европску Унију, чија Влада – Европска комисија, 
такође на институционализован начин сарађује са цивилним друштвом. Ово се може тумачити двојако: 
са једне стране то може указивати на препознавање значаја цивилног друштва као незаобилазне снаге 

6    О појму поткласе ( underclass ), још увек теоријски контроверзном, али сразмерно томе и подстицајном, 
видети код Eric Olin Wright, Interrogating Inequality: essays on class analysis, socialism and Marxism, Verso, 1994. 
Младен Лазић у Променама и отпору, стр. 101  о томе пише: “…Једнакост се узима као систем приватног 
власништва, који подразумева и принцип искључивања невласника (традиционално, незапослени доспевају 
изван процеса рада; однедавно, са смањивањем улоге социјалне државе,они који су трајније незапослени 
одстрањују се и из самог друштвеног ткива, постајући све бројнија ‘поткласа’/underclass!)”.
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од стране институционалних актера који на овај начин интегришу и афирмишу цивилно друштво, 
а са друге, можда је реч о покушају институционалних актера да амортизују по себе субверзивне 
активности ( по среди је, вероватно, комбинација оба мотива ). Није тешко закључити да би крајња 
консеквенца овакве логике  била потпуна инструментализација и стерилизација ''цивилног сектора'' 
од стране државе и капитала, а цивилно друштво било би тек декор и доказ демократичности и 
плурализма, који би у стварности заправо био у потпуности контролисан од носилаца државне и 
економске моћи.

 
У вези са тим, овде можемо само констатовати да цивилно друштво ипак представља плуралистички 

и динамички ентитет унутар којег све ври, нарочито у савременом историјском тренутку. Овакве 
суптилне покушаје амортизације оно својом унутрашњом логиком и интуицијом препознаје и опире 
им се. Тако се данас унутар самог цивилног друштва доста јасно перципирају разни његови мање 
или више аутономни и аутентични делови, а отуда и све већи број сасвим нових, самоорганизованих 
група, окупљених и делујућих углавном путем Мреже, а које постижу глобалне домете и наступају са 
све већим јазом у односу на све званичне институције.

Историјат развоја цивилног друштва

Све елементе појмовног одређења цивилног друштва још дубље можемо сагледати уколико се 
осврнемо и на његову генезу. Имајући у виду, како смо већ нагласили – контроверзан и неуједначен 
приступ историјату развоја цивилног друштва на који нас Младен Лазић подсећа,7 могуће је, ипак, и у 
осврту уназад доћи до неколико општије прихваћених обележја, од којих издвајамо следеће: цивилно 
друштво је настало у процесу конституисања буржоаског друштва у XVII и XVIII веку, и то као 
контрапункт апсолутистичкој феудалној држави.

Цивилно друштво одиграло је у процесу успостављања капитализма значајну улогу као део органске 
заједнице са буржоаским друштвом, а њихове основне функције  биле су критика апсолутистичке  
државе и личне зависности са једне, те афирмација чувених симбола Француске револуције – 
Једнакост, Братство, Слобода, са друге стране.

Када су настојања цивилног и буржоаског друштва достигла свој циљ и принципе Француске 
револуције институционализовала у форми тржишне економије и демократског политичког система, 
цивилно друштво на неки начин губи сврху свог постојања, издваја се из сфере буржоаског и губи на 
значају, све до друге половине 20. века када га јаки насртаји сфере државе и тржишта на аутономију 
друштва и индивидуе изнова актуелизују у пуној мери.

Цивилно друштво, због своје тежње ка аутономији, као и због своје утопијске димензије тада 
поново улази у теоријски и практично - делатни фокус, јер постаје поље борбе добровољно  и 
ванинституционално удружених појединаца са узурпаторским деловањем хипертрофиране 
демократске државе и необузданог тржишта савременог глобализованог светског система.

7    Младен Лазић, Промене и отпори, Београд 2005. стр 61-66 и стр. 100 – 102.
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Ова дихотомија између државе и друштва, као и тржишта и друштва, постојала је, наравно на 
различите начине, у оба блока биполарног света друге половине XX века. У западном свету све 
уочљивије су бивале слабости концепта саморегулације тржишта, данас болно видљиве у читавом 
свету, док је у источном блоку постојала потреба за освајањем слободе у односу на командно планску 
регулацију коју је спроводила држава. И тако, на сцену се вратила самоорганизујућа борба грађана 
за општи, јавни интерес, који су ти грађани сматрали угроженим од државно-политичке и економске 
сфере. Њен значај утолико је већи, а сама појава индикативнија, уколико се има у виду да се иста 
врста реакције – назовимо је поједностављено побуном обичног човека, дешавала у два потпуно 
различита и супротстављена друштвена система.8

Ово је било време експанзије нових друштвених покрета, често у јавности, па и теорији, свођених 
на алтернативне покрете. Бавили су се екологијом, људским правима – пре свега питањима односа 
међу половима, расним питањем у Америци...Утопијска димензија ових покрета ( а утопијска 
димензија је, подсетимо се, једна од конституенти појма цивилног друштва) најпластичније 
изражена у чувеној пароли са зидова Сорбоне:  ''Будимо реални, тражимо немогуће'', била је у то 
време, крајем шездесетих, најизраженија. Епилог ове револуције, посебно каснији развој њених 
актера, од којих су многи прешли развојни пут од дугокосих хипи маргиналаца до јапијеваца који 
су у својим средњим годинама повели свет  у правцу сасвим супротном од револуционарних идеала 
је познат. Можемо ли, ипак, без обзира на то, данас са потпуном увереношћу тврдити да глобална 
побуна започета ( или само испливала на глобалну медијску површину, а започета много раније? 
) у њујоршком Zuccoti парку нема никакве везе се духом студентских протеста 68-е? Истина је 
- док је студентска револуција настала на маргинама државе благостања у њеном пуном замаху 
и ефикасности, покрет Ocupy Wall Street јавља се као крик обесправљених и осиромашених у 
вртлогу глобалне кризе капитализма и немоћи државе да је реше. Шездесет осме најгласније су се 
чули захтеви за индивидуалном слободом, 2011. захтеви за праведном дистрибуцијом друштвеног 
богатства. Али у оба случаја, грађани су дизали свој глас у борби за јавни интерес, супротстављен 
продору државне и економске регулације читавог друштва искључиво у складу са посебним 
интересима носиоца државне власти и економске моћи. У том смислу, могуће је пратити развој 
грађанског активизма, односно цивилног друштва кроз доследну теоријску оптику у читавом овом 
периоду.

Значај развоја цивилног друштва посебно је изражен у друштвима у транзицији, толико да  неки 
аутори говоре о ускрснућу цивилног друштва у периодима транзиције 9. Има дилема у погледу 
тога да ли се овај узлет цивилног друштва одвија тек након почетка деловања транзиционих 
процеса, а не пре њих, дакле пре као о последица него као узрок, или је обрнуто, али у сваком 
случају, повезаност ове две појаве је извесна. У том смислу, тема је више него актуелна и у нашем 
савременом друштву. 

8   За продубљеније разматрање теме блоковске поделе света и упућивање на другачија становишта у односу на 
уобичајено биполарно види  Имануел Валерштајн, После либерализма, Београд, 2005. стр. 17-27. 

9   Вукашин Павловић, Друштвени покрети и промене, Београд 2009, стр. 83
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Цивилно друштво и промене

Уколико цивилно друштво посматрамо у динамичком дискурсу промена, онда оно добија свој пуни 
значај и функцију у савременом свету, па и у нашем друштву. О цивилном друштву и његовим актерима 
као покретачима и оруђу промена исписано је много страница, а Wolfgang Markel систематизовао је 
пет основних модела који покушавају да објасне улогу  и функције цивилног друштва у процесима 
промена.10

Прва је Локова функција - цивилно друштво као заштита грађана од арбитрарне државе; друга 
је Монтескјеова – постизање равнотеже између државе и цивилног друштва, трећу функцију је 
формулисао Алексис де Токвил – цивилно друштво као школа демократије, четврту Хабермас – 
цивилно друштво као креатор критичке јавне сфере, док је пета теоријска парадгима из ове групе 
тзв. Патнамова функција, резервисана за, условно речено теоријски најактуелнију и најпопуларнију 
функцију – плуралистичку улогу цивилног друштва у стварању друштвеног капитала. Сваки читалац 
може се забавити покушајем примене ових теоријских модела на њему познате конкретне примере из 
области деловања цивилног друштва, и верујемо да му неће бити тешко да пронађе потврду за сваки 
од њих. 

Демонстрирајмо то на примеру овог нашег малог пројекта: акције које предузима удружење 
Аламашани, међу којима је и реализација овог Зборника, имају за циљ да заштите нешто што грађани 
сматрају јавним интересом угроженим од стране арбитрарне и партикуларним интересима мотивисане 
државне регулације.

Најбољи пример за ово је спречавање готово завршеног пројекта - пробијања саобраћајнице која 
би пролазила тик поред Алмашке цркве и  угрозила не само овај јединствени и за културу и историју 
Новог Сада непроцењиво значајан објекат, већ би из корена променила услове и начин живота 
Алмашана. О томе да је само предложено решење чија је реализација спречена било урбанистички 
и трошковно неоправдано, не треба трошити много речи. И не знајући, дакле, Алмашани су  овом 
акцијом потврдили Локову функцију цивилног друштва као заштите грађана од арбитрарне државе. 
Такође, постизањем успеха у решавању за њих животно важног проблема, који би свакако био извор 
великих тензија са локалном влашћу, они су успоставили комуникацију са том влашћу, елиминисали 
једно жариште сукоба и тиме деловали у правцу постизања равнотеже о којој говори Монтескије. 
Овде је значајно указати и на Монтескјеов став да су у односу између централне државне власти и 
друштва неопходна посредујућа друштвена тела, а то су управо делови цивилног друштва. Осим што 
практично делују, ова тела такође и пружају или ускраћују институцијама власти легитимитет, као 
један од битних састојака ефикасности и правичности система власти.

Користећи методу учествовања са посматрањем, и ауторка овог рада лично се уверила  у Токвилову 
функцију. Активности Алмашана у којима је имала задовољство да учествује одвијале су се на начин 
непосредне демократије античког типа - уз пуну добровољност учествовања, без хијерархије, расправу 
засновану искључиво на бази аргумената и што је најважније, а у нашим условима и најређе, уз пуну 

10   Вукашин Павловић, наведено дело, стр. 84-86
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спремност уважавања тих аргумената и промену ставова у односу на нова сазнања. Такође, политичке 
орјентације чланова никада нису биле чак ни тема, а тиме ни препрека у међусобној комуникацији 
и расправама, осим у контексту контаката чланова са припадницима одређених политичких опција 
од утицаја на циљ који се жели остварити. Политичка сфера друштва доживљена је као средство 
или партнер у постизању основног циља без обзира на то о којој се конкретној политичкој опцији 
ради. Важно је и још једном у овом раду  нагласити да не мислимо да овако идилична ситуација 
влада у свим NGО делујућим код нас. Напротив, наша јавност је често сведок сукоба унутар овог 
„сектора“, насталих поводом недемократског управљања или неравномерне расподеле средстава 
од разних грантова, али овде ћемо подсетити на већ наглашен став о плуралистичком карактеру 
цивилног друштва. Оно би могло бити замишљен као континуум на чијем се једном крају налази 
апсолутно, готово идеално-типски конституисана демократски делујућа заједница, а на другом, 
формално и хијерархијски структурисане групације које свој статус чланица цивилног друштва 
обезбеђују одвојеношћу од државне, али не и економске сфере, с обзиром на то да су зависне од 
извора финансирања изван круга свог чланства. 

Хабермасово поимање цивилног друштва као креатора критичке јавне сфере које издваја Маркел, 
а на чији посебан значај у нашим условима указује В. Павловић, видљиво је већ и голим оком. И 
заиста, свакодневно се питамо, постоји ли у нашем друштву истинска критичка јавна сфера, или само 
појединачни светли примери из области цивилног друштва којима се, тек фолклора и ЕУ ради, дозволи 
пробијање кроз густу мрежу потпуно манипулисаног (и монополисаног) друштвеног, медијског и 
културног простора, којим управља политичко – економска класа. Алмашани су, на пример, свој 
критички потенцијал у односу на конкретну тему којом се баве изоштрили до крајњих граница 
аргументације којом располажу. О томе сведочи архива њихових медијских наступа у периоду од 
2005-2010. године у борби за очување свог краја од уништења пробијањем саобраћајнице.

И на крају, али теоријски и практично врло плодна, Патнамова функција која указује на то да је 
цивилно друштво генератор друштвеног капитала. Ово је појам који се често среће у савременој 
друштвеној теорији, у коју га је 80-тих година прошлог века увео француски филозоф и социолог 
Пјер Бурдије. Овде се мисли на спремност људи на повезивање, ангажман, међусобну сарадњу на 
реализацији заједничког циља, а све то не на основу  негирања плуралистичке интересне основе 
друштва, већ на њеној трансцеденцији кроз формулисање јавног интереса. У нашим околностима, ова 
функција је изузетно значајна,  јер дугогодишња инхибирајућа улога политичке и економске сфере 
довела је до разочарења великог дела друштва  и неделатне реакције на то стање – до апатије. Сви 
који су имали прилику да учествују у активностима удружења Алмашани, кроз видљиве постигнуте 
резултате добили су велику сатисфакцију у односу на уложени ангажман и потврдили утемељеност 
своје наде, иначе супротстављене изузетно распрострањеном ставу –„ шта год ти учинио, ништа се 
не може променити“. Другим речима, много је већа вероватноћа да ће у будућим акцијама борбе за 
неки други јавни интерес учествовати неки од „ Алмашана“ него од припадника апатичне популације 
који такву борбу нису опробали. Квалитет оваквог ангажмана „ Аламашана“ и његов потенцијал 
у смислу функције развоја друштвеног капитала лежи управо у томе, у ширењу концентричних 
кругова наде да је сопственим личним и грађанским активизмом могуће нешто постићи. Младен 
Лазић такође истиче значај ове функције, називајући је, додуше, културним капиталом. Он констатује 
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да је најзначајнији ресурс за економску сферу – економски капитал, за политику – моћ, а за цивилно 
друштво то је културни  капитал.11 И заиста, живимо у друштву, времену, па чак и економији знања. 
Посебна област интересовања Младена Лазића и у истраживању цивилног друштва, имајући у виду 
његово деценијско бављење друштвеном стратификацијом, и овде је класна основа тог друштва. Он 
закључује, не само теоријском аргументацијом већ и на основу обимног емпиријског истраживања, 
да ту основу и код нас јасно и недвосмислено чини средња класа. Управо су њени припадници 
најусмеренији на стицање знања, јер су припадници економске елите усмерени првенствено на 
освајање тржишта, а политичке на стицање моћи. Припадници нижих слојева ( већ смо спомињали 
њихову најекстремнију појавну форму – поткласе ), ускраћени су, како оправдано наглашава Лазић, из 
акумулације свих облика капитала – и економског и политичког и културног. Због чега је акумулација 
културног капитала посебно значајна за цивилно друштво? Због тога што је основна мисија цивилног 
друштва формулисање  јавног интереса и борба за његово остваривање. Најкомпетентнији за то 
су носиоци акумулације културног капитала, они који су усмерени на стицање знања, али који 
истовремено својом реалном интересном структуром најприближније изражавају општи, тј. јавни 
интерес. Припадници економске и политичке елите формулишу своје партикуларне интересе, армија 
поткласа бави се пуким преживљавањем, те носилац акумулације културног капитала, средња класа, 
може најприближније дефинисати јавни интерес и борити се за његово остварење. 

Дихотомија између цивилне и државно-економске сфере друштва развојем глобално умреженог 
света постаје све израженија, па данас у друштвеној теорији налазимо и поделу на два концепта 
деловања, која иако повезана и испреплетана, делују по сопственим принципима и према сопственим, 
често супротстављеним интересима. Реч је о подели на политички и на цивилни модел ангажмана, 
сваки одређен својим унутрашњим законитостима. На приложеној табели јасно се виде основне 
разлике  ове две стратегије промене.12 Још једном наглашавамо да је реч о конструктима и да је 
делимично преплитање ових сфера у стварности неизбежно.

Стратегија понуде
Topdown стратегија Карактер и смер Стратегија тражње,захтева

Bottom up стратегија
политичка елита друштвени актер грађани

централна власт ниво настанка локални ниво
Политичке партије;политички 

лидери
канали 

акције;представници Удуружења грађана, NGO

институције поља деловања вредности 

уставноправни поредак и 
промене закона

начин усвајања и 
комуникације Демократска јавност и политичка култура

Економски 
развој,приватизација својине развојне могућности Животни стандард, слободно тржиште

Политичка моћ Основни ресурс 
(медијум) Социјални, људски капитал

Добра владавина ( good 
governance) Главни циљ Цивилно( грађанско ) друштво

11    Младен Лазић, Промене и отпори, Београд 2005, стр. 65
12    Више о томе видети код В. Павловића,  Друштвени покрети и рпоемене, стр. 87-90, одакле је преузета и 
табела.
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Закључак

Подстакнути потребом да дефинишемо, утемељимо и учинимо своје деловање  подстицајним за 
неке нове актере, покушали смо овде да наведемо  само неке опште правце разматрања грађанског 
активизма, смештеног у теоријски оквир цивилног друштва. Нисмо имали претензије да дамо целовиту 
научну расправу о свим аспектима и недоумицама у вези са грађанским активизмом или са цивилним 
друштвом, јер таква расправа уосталом излази изван оквира теме овог Зборника. Желели смо да овим 
освртом свим учесницима пројекта дамо додатну сатисфакцију за њихов уложени професионални и 
грађански ангажман указивањем на чињеницу да  упуштајући се у то нису допринели само борби за 
конкретан циљ – заштиту Аламашког краја, већ су учинили и много више за друштво у којем живе и 
његов унутрашњи потенцијал за квалитативне промене.

 
Надамо се да ће неке нове акције, можда чак и оне мотивисане овим нашим “ малим алмашким” 

пројектом, бити подстицајне за израду продубљенијих и целовитих студија. Извесно је да ће ова тема, 
како због друштвених кретања на глобалној сцени, тако и код нас, бивати све актуелнија, и то не само 
у теорији, већ пре свега у пракси.
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Због своје специфичне урбане традиције, један од највећих изазова развоја савремених европских 
градова је балансирање нове глобалне улоге и локалног идентитета. Како су културне карактерис-
тике један од критеријума за утврђивање позиције града у глобалним мрежама, културно наслеђе 
европских градова постаје значајан ресурс за савремени развој. Градитељско наслеђе као специфичан 
урбанистичко-архитектонски исказ културног наслеђа, на тај начин добија значајну улогу у страте-
гијама привредног развоја и урбанистичком планирању градова. 

Културно наслеђе као културни капитал, може значајно утицати на наше схватање одрживости. 
Заштита културног наслеђа, посматраног са становишта одрживости, би требала да се базира на 
развоју јединственог приступа животној средини што подразумева максимизирање могућности за 
укључење, и анимирања свих категорија становника и институција, односно њихово позиционирање 
у центар ефикасног система планирања. Ове смернице треба да помогну локалној заједници да пре-
позна нове покретаче просторног, економског и друштвеног развоја како би достигли висок степен 
одрживости свог напретка.

Просторна и функционална блискост Алмашког краја са традиционалним језгром Новог Сада су 
неоспорна погодност за развој базиран на развоју креативног потенцијала овог градског насеља. 
Аутентичан миље уских и кривудавих улица са објектима претежно једноставне, вернакуларне архи-
тектуре, и мотивисани и добро организовани становници би, уз синхронизовану акцију са локалним 
властима, могли успоставити систем развоја базиран на унапређењу вишеслојног културног и гради-
тељског наслеђа овог дела Новог Сада.

Кључне речи: Културно наслеђе, креативне индустрије, удружење грађана, Алмашки крај, Нови 
Сад.

Садржај:1.Увод; 2. Потенцијали градитељског наслеђа; 3. Мотивациони капацитет локалне заједни-
це; 4. Алмашки крај – грађанске иницијативе у урбаној обнови; 5.Закључак

ГРАЂАНСКЕ  ИНИЦИЈАТИВЕ У ОЧУВАЊУ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ

Дарко Полић
Завод за урбанизам, Нови Сад
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1.Увод

Формирање глобалне економије је суштински редефинисалo оквир социјалног, економског и поли-
тичког устројства европских држава. Значај Европске уније као заједнице држава, је да у новој улози 
глобалног политичко-економског актера, допринесе новом развоју градова. Ојачавајући развојне ре-
сурса градова, посебно оне везане за културу, Европска унија истовремено обликује и свој специфи-
чан идентитет за 21. век. 

У потрази за новим ослонцима савременог идентитета, градови Европе базирају концепте урбаног 
развоја на културном наслеђу. Материјално и нематеријално наслеђе прошлих времена постаје извор 
нове економске креативности али и идентитетски стожер свих слојева и генерација грађана.

Разноврсност и богатство културног наслеђа Новог Сада је препознато као важан параметар у свим 
релевантним планским документима града,1 у пракси међутим недостају оперативне смернице које 
би обезбедиле његово одрживо  коришћење у складу са савременим потребема. Иако управо зах-
ваљујући атрактивности градитељског наслеђа расте значај креативних индустрија и туризма (кул-
турни, конгресни, сајамски, религијски, фестивалски...) у привредној структури Новог Сада, пројекте 
обнове и афирмацију вредности градитељског наслеђа предводе удружења грађана, невладин сектор, 
професионална удружења, приватни инвеститори, и остали.

2. Потенцијали градитељског наслеђа

Градитељско наслеђе

Културно наслеђе је група добара материјалне и нематеријалне имовине, приватног власништва, 
имовине јавних и других институција, црквене имовине и националних добара која имају велику 
историјску, уметничку, научну и културну вредност која је због тога вредна очувања од стране на-
ција и људи, служи као трајни квалитет људског идентитета који обухвата све генерације. „Наслеђе 
и културна добра обухватају распон од архитектонских, уметничких, научних и културних блага као 
што су споменици, објекти и историјске целине, до покретних добара као што су уметничка дела, 
занати, документи, литерарна дела и библиографски ресурси, етнолошка блага, археолошки остаци, 
и чак укључују такве нематеријалне квалитете као што су усмене традиције, незаписани језици, итд.“ 
(Harvey, 1997.).

Уопштено говорећи, наслеђе означава све оно што претпостављамо да нам је остављено из про-
шлости. Иако није свако наслеђе једнако пожељно, најшире гледано, сматра се да је вредно и незаме-
нљиво, суштински важно појединачном и личном идентитету и неопходно за осећај самопоштовања 
(Lоwеnthal, 2005.). Грађевинско, или архитектонског наслеђа се суштински може дефинисати као 
трајно добро које чине појединачне грађевине, групе грађевина и локалитети које карактерише изра-
зито историјски, археолошки, уметнички, научни, социјални или стручни значај.

1    Просторни план Републике Србије, Стратегија привредног развоја Града Новог Сада 2010- 2014. године, 
Просторни план Града Новог Сада, Генерални план Града Новог Сада до 2021. године (пречишћен текст).
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Конвенција о заштити предела2 је следећи корак у унапређењу идеја и принципа заштите наслеђа. 
Настојећи да се постигне одрживи развој базиран на хармоничним односима између социјалних пот-
реба, привредних делатности и животне средине, пределу се признаје значајна улога у јавном инте-
ресу у области културе, екологије, животне средине и на социјалном плану, као и значајан потенцијал 
за привредне делатности. Свест о томе да предео има удео у формирању локалних култура, и да је 
базична компонента европског природног и културног наслеђа, доприноси благостању људи и уч-
вршћивању европског идентитета. Предео је свуда важан саставни део квалитетног живота: у урба-
ним подручјима и на селу, деградираним као и у висококвалитетним подручјима изванредне лепоте, 
тако и оним свакодневним. 

Феномен историје, материјализован у културном и градитељском наслеђа, су културно- уметничка 
блага која јавне власти истичу у сваком политички кључном догађају, и зато се та блага осуђена на 
манипулацију и притиске. Активности везане за повратак историји се најчешће дешавају у трену-
цима кризе, „и није изненађујуће да слика града представља визуелне идеале и званичне нормиране 
ставове конзервативно санкционисане од стране јавних власти, које успевају у намери да поново 
успоставе централизован свет или конкретан систем на ком могу да се гради морал, политичке и со-
цијалне основе (друштва)“ (Boyer, 1995: 391).

Доживљај градског простора

Доживљај савременог градског простора подразумева сагледавање у оквиру јединственог простора 
града који постаје сценографија изолованих „градских светова“ како би се искусили различити начи-
ни живљења и различите могућности „урбаног“ путовања.

 
Ипак, градски простори традиционалног градског језгра нису искључиво кулисе саме за себе. 

Говорећи о новој „креативној класи“, Флорида (Florida, 2009: 216) наглашава потребу савременог 
човека за конзумирањем органског, домаћег и аутентичног доживљаја урбаног простора допуњеног 
„уличном културом“. Велики део ове културе потиче из дате средине, стварана од аутора који живе у 
близини и одражава дати тренутак. Улична култура3 се групише око мањих места у којима се деша-
вају различити догађаји: кафићи, ресторани и барови, галерије, књижаре и друге продавнице, мали 
биоскоп, позоришта, или као посебно занимљиви, хибридни простори књижара- чајџиница- позори-
ште- простор за живе свирке и друго, често смештени и зградама које су служиле некој другој сврси. 
Осим ноћне економије ови простори живе и дању у виду мањих вашара, бувљих пијаца и сламова 
који преко покретних тезги, одређеног дана у недељи или месецу допуњују понуду креативних места. 
Директан сусрет са уметницима или присуство изложбама, представама, ноћним клубовима, покреће 
креативну стимулацију значајну за нову креативну класу у настајању. 
2    Европска конвенција о пределу, Фиренца, 20.10.2000. Савет Европе, European Treaty Series- № 176. Конвенција 
утврђује мере за заштиту предела утврђује обавеза земаља потписница да утврде политику заштите предела 
која ће садржати генералне принципе, статегије и смернице што ће омогућити усвајање специфичних мера чији 
је циљ заштита, управљање и планирање предела.
3  За разлику од догађаја великих размера догађаји високе уметности или спортска утакмица је једнодимен-
зионални догађај који оптерећује средства- скп је и захтева више времена, улична култура пружа могућност 
ангажмана на више нивоа у оквиру једне посете. Можете радити нешто активно што захтева пуно енергије или 
једноставно бити тихи посматрач (Florida, 2009: 218).
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Доживљаји градског простора данас постају легитимна економска понуда.4 Уређени простори, са 
свим пратећим активистима и понудама који их допуњавају, одговарају сензибилитету савременог 
посматрача. Потрага за доживљајима, у смислу ишчекивања је важније од самог конзумирања до-
гађаја, јер „доживљаји замењују робу и услуге, стимулишу наше креативне способности и повећа-
вају наше креативне капацитете“ (Malbon, 1999: 33). Потрага за доживљајима увелико превазилази 
сам чин куповине. Неки аутори (Malbon, Bowlby, Boyer) сматрају да је ишчекивање важније од са-
мог доживљаја, и то називају „маштовитим хедонизмом“. Спектакл, серија дивних слика умотаних у 
угодну алузију, су постале “вредност“ у односу на који се мере квалитети других доживљаја. У том 
смислу „само гледам“ је тренутак недоумице пре куповине те „вредности“ када се продавац ослика-
ва у идеализованој слици која би могла бити постигнута, ако неко од нас купи производ понуђен за 
продају. Врста ефекта монтаже који се одиграва у овом чину, јукстапозиционира и уситњава стварне 
и нестварне слике (Bowlby , 1985.). Систем „само гледам“ примењен на архитектуру и историјско 
окружење, као последица савремене потрошње је чин посматрача уписан у сличан систем слика, који 
проширује сцену и иницира комплексан след мисли. 

Слика града је сужена на естетско искуство чисте визуелне контемплације и физичког отелотво-
рења градског простора, где његове пажљиво уцртане тачке и путање могу бити брзо конзумиране 
од стране туристе или посетиоца. Таква пријатно и рационално осмишљена зона историјског гради-
тељског наслеђа није ништа више од поново (савремено) вреднованог јавног градског простора, који 
је у највећем броју случајева, детаљно рециклиран, преправљен и историцизиран градски предео. 
 
Разноврсни актери у развоју градова

Урбана динамика произилази из различитих доприноса који су плод деловања и потенцијала урба-
них актера. У функционисању друштва, међусобна повезаност има задатак да пронађе модалитете 
заједничког живљења.5 Урбана динамика која разоткрива глобалне феномене, је тесно повезана са 
динамиком друштва. По Лефевру (Lefevbre), град је отисак друштва у простору, односно град детер-
минише друштво, али и обрнуто друштво детерминише град  (Bassand, Kaufmann, Joye, 2001.).

   Пораст утицаја друштвених покрета,6 на свој начин утичe на развој савремених европских гра-
дова, јер преузимање највреднијих простора градова,7 где пословне корпорације теже да присвоје 
лепоту и традицију за своја скупоцена представништва (командне центре) и нова стамбена насеља 
за своју елиту, не пролазе без реакције локалних становника који се боре за вредност града покуша-
вајући да наставе живот упркос променама. 

Удружења грађана које се боре за очување локалних вредности (културних или природних) спрем-

4    „четврта економска понуда“ (прве три су артикли, роба и услуге).
5    Политика располаже влашћу регулисања односа између актерима. Култура посредством различитих уста-
нова настоји да дефинише смисоа постојања сваког актера. 
6    Више аутора наводи еколошки покрет и са њим пораст свести о важности заштите и унапређења животне 
средине и одрживом развоју и женски покрет који је произашао из покрета које промовишу равноправност 
жена, трансформације домаћинства и домаће поделе рада. У обзир треба узети  и друге маргиналне групе.
7    Посебно рањиви чине традиционалне градске центре и зоне које је обликовала њихова историја у којима је 
сконцентрисано градитељско наслеђе.
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ни су да понуде алтернативу бескомпромисном развоју,8 у циљу успостављањa равнотеже са пропаги-
раним вредностима одрживог развоја. На овај начин се коригују и амбиције локалне политичке елите 
(јавних власти) да своје планове урбаног развоја ускладе са (стварним) потребама локалне заједнице 
и не угрозе (ограничене) локалне ресурсе. 
 
Културно наслеђе као развојни ресурс

Културно наслеђе, и његова савремени израз, обезбеђују интересовање за урбану обнову широм 
света. У средишту савременог економског развоја се може пронаћи инспирација за објекте, уметнич-
ке предмете, традиције, вредности и занате из прошлих времена. Култура нам помаже да се прила-
годимо промени тиме што ћемо учврстити наше веровање ко смо - показујући да долазимо од некуд 
и да имамо шта да понудимо, што нам може дати смелост и сигурност у суочавању са будућношћу 
(Landry, 2000: 39). Културно наслеђе нису само грађевине - то је целокупна опрема културних ресур-
са која показује да је место јединствено и различито од других. 

У том смислу, економски бенефити су тако усмерени на неколико циљева: Туризам (развој национал-
ног и интернационалног туризма кроз изградњу и побољшање културне инфраструктуре, објеката пре 
свега; проширење тржишта за културне догађаје; побољшање општег културног окружења), Слика 
(побољшање спољне слике и њеног доживљаја), урбана ревитализација (креирање културних дис-
трикта) и индустрија и стварање радних места (креативне индустрије и специфична радна места). 
 
Култура и културно наслеђе у као економски ресурс

Култура у савременом развоју градова је виђена као посебан ресурс за активирање постојећих кул-
турних потенцијала града, њихов развој и прилагођавање новим потребама, а  у циљу урбане регене-
рације и стимулације градске економије.

Наиме, култура и спектакл постају две кључне тачке око којих се формира скелет нове урбане ат-
рактивности. Култура у садејству са симболиком и естетиком, продире у економију, што постаје по-
себно видљиво на пољу потрошње и (ре)креирања специфичне слике појединих места. Симболичне 
представе о простору утичу директно на појаву нових урбаних оквира, а њихова економска важност 
расте. Културне, амбијенталне и историјске вредности постају основни генератори урбаних еконо-
мија усмерених на туризам, а њихова улога се додатно форсира развојем културне индустрије, ома-
совљењем догађаја и ширењем симболичних градских пејзажа који емитују одређену врсту порука 
корисницима. Стога културни симболизам јавних простора представља чист дериват економске и 
друштвене моћи нове елите, које не само да симулира симболично даривање заједници, већ предста-
вља комплексну симбиозу уметности, политике и тржишта (Ступар, 2009: 113).

Очување историјског градитељског наслеђа је често било приказивано као алтернатива економ-
ском развоју. Појам очување градитељског наслеђа се помера од тога да је било само себи сврха до 
много ширег схватања његовог значаја: ревитализација центра града, стварање радних места, покре-
тање малих бизниса, становање, туризам и остало. 
  

8   Џентрифкације зона градитељског наслеђа, велике инфарструктурне (саобраћајне) пројекте који се спрово-
де без целовито и детаљно сагледаних ограничења.
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Културни туризам

Више особина културног наслеђа га класификују као јавно добро, и упркос чињеници да не постоји 
довољно јавних средстава које би гарантовало њихово одржавање и очување, културно наслеђе мора 
да створи одређену корист и приходе у срединама где се налази. Култура (и друге са њом повезане 
активности) не само да стварају значајну економску добит, него могу бити део стратегија економског 
развоја подручја на локалном и регионалном нивоу. 

   Већа свест о значају културе, повећање економске моћи становника, повећање слободног времена 
који људи имају данас, и повећање квалитета путовања и веза су допринели повећању заинтересо-
ваности и употребе културних добара. Шта више, главни разлог за велико повећање је тражња за 
културним производима који се могу сврстати у културу слободног времена (Bedate/ Herrero/ Sanz, 
2004.). Забава има значајно место у вредновању људи данас, док се посао доживљава као неопходно 
средство за задовољење потреба.

Међу многим употребама појма слободног времена, културни туризам је заузео значајно место 
јер је постао приступачнији већини, односно превазишао своју функцију забаве танког слоја елите 
који је пре имао. Овој промени је допринео пораст нивоа образовања појединца и као део његових 
рекреативних активности, културни туризам је постао извор благостања и стварања радних места. 
Профитабилност ове врсте туризма није базирана на наплаћивању улазница за приступ културним 
добрима, јер су оне обично бесплатне, него у комерцијализацији производа везаних за место посете, 
града или подручја у ком се налази одређени споменик или група споменика културне баштине.
 
Креативне индустрије

Креативне индустрије9 су настале захваљујући силама глобализације, укључујући промене у држав-
ним и међудржавним економским правилностима,10 као и у култури и комуникацији, где термин „кре-
ативне индустрије“ упућује на нове принципе организације који би одговарали свету у коме су при-
лике смештене на необичним местима: у знању, идејама,11 иновацијама, истраживањима, улагањима 
у информационо-комуникациону технологију, образовања и у локалним и у глобалним заједницама“ 
(Reni, E. 2009, Креативни свет у Hartly D. (ed.) Креативне индустрије, Београд, Клио). Креативне 
индустрије производе „симболичну робу“ (идеје, доживљаје слике...) чија вредност зависи од симбо-
личних значења које у њима проналази крајњи корисник (гледаоци, публика, читаоци, потрошачи), а 
та вредност се може превести у финансијски профит (Bilton/ Leary, 2002: 50).

Политике развоја чији је циљ да охрабре и упосле креативност, показују да постоји новонастала 

9    Креативне индустрије између осталог обухватају: издаваштво (књиге, новине, магазини), аудио и аудио-
визуелне медије, интерактивне он- лајн и оф- лајн  медије, рекламирање у различитим форматима, извођачку 
уметност (позориште, опера, плес, музика...), институције културе (музеји, галерије, архиве, библиотеке), 
културне догађаје, изложбе, фестивале...
10    Као један од главних покретача економије 21. века
11   Hartly (2007: 176) дефинише креативне индустрије као предузећа која уновчавају (креативне) идеје у 
потрошачкој економији.  Оне представљају напор друштва да се таленат појединца подигне на ниво индустрије 
како би биле снабдевачи робом и услугама за сектор креативних идентитета. Развоју овог сектора доприносе 
потрошачи као „мерљиве величине“ усмерене на иновацију, истраживање и развој сектора креативних 
идентитета. 
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свест о томе да је селекција и санкционисање не могу да охрабре него спутају. Зато је за развој кре-
ативности веома важан креативан и подстицајан простор.12 Простори који се некад нису уклапали у 
идеје о напретку и развоју (зоне градитељског наслеђа) сада су управо онај простор у коме се те идеје 
могу пронаћи и томе постану део отпора и локалне културе глобалним изазовима.

Креативни градови

Идеја о креативним градовима говори о томе како се локални урбани простори могу наново зами-
слити, подмладити и добити нове намене унутар конкурентног глобалног оквира. Иако се идеја о 
креативним градовима све више користи као шаблон за урбано обнављање, она такође постаје начин 
на који се говори о транзицијама и могућностима које оне пружају.13 Ново интересовање за друштве-
не идентитете уочава се у животном стилу и услужној, потрошачкој пракси - туризам, ноћна еконо-
мија, живу културну сцену, привућиће предузетнике, креативне појединце, све оне који су у стању да 
допринесу економском расту новог доба.14

3. Мотивациони капацитет локалне заједнице

Урбано се не јавља спонтано већ га истрајно конструишу четири типа актера: економски, поли-
тички, стручњаци за простор и становници/ корисници/ грађани. Допринос ових актера није само 
плод њиховог деловања, него и плод потенцијала који они у себи носе.15 Сваки актер располаже 
својом друштвеном функцијом и улогом аутономно, а ресурси којима располажу, дефинишу њихо-
во место у мрежама, начин на који их они употребљавају и трајно утврђени положаји. Дефинисан 
својим друштвеним функцијама и улогама, актер је оријентисан својим многоструким идентитетом и 
пројектима који му дају смисао и упућују на потенцијале актера и њихове акције.16

Грађанске иницијативе у очување градитељског наслеђа Новог Сада

Грађанске иницијативе окупљене око идеје заштите и унапређење градитељског наслеђа у Новом 
Саду настају у првим деценијама након Другог светског рата, мотивисане значајним урбанистичким 
захватима у центру града. На основу генералних урбанистичких планова Града Новог Сада из 1950. 
и 1963. («Службени лист Среза Нови Сад», број 26/63) и 1974. године реализоване су две велике ре-
конструкције у традиционалном градском језгру Новог Сада: продужетак трасе и изградња објеката 

12    Пушић (2000) сматра да је подстицајан  јавни простор неопходан за културну еманципацију грађана. 
13   Јер шаблон се може прекопирати, али ће његов успех у великој мери зависити од тога како се суочава са 
питањима дугорочног развоја, попут економске и друштвене одрживости, насељавања и локалног расељавања, 
искључујућих пракси и локалних идентитета (Теј Џ. 2009: 340).
14   Друштвени аспект креативних индустрија повезују културну мрежу с економском и креатив-
ном производњом (Теј Џ. 2009: 344).
15   О актерима у процесу у изградњи урбаног погледати  Bassand M., Kaufmann Vincent, Joye Dominique и 
Пушић, Љубинко (2001) Одрживи град.
16    У борби против друштвене искључености, савремено друштво захтева да појединци не буду одређени само 
својим политичким правима и социјалним давањима него скупом мера које би требало да му одреде друштвену 
егзистенцију и спососбност да се дефинише као један од актера. 
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на Булевару Маршала Тита (данас Михајла Пупина) 1963- 1965. године и изградња новог објекта 
Српског народног позоришта 1978- 1981. године. Рушење објеката Јерменске цркве (1965.) у првој 
интервенцији и низа објеката у Малој Јеврејској улици (тада Улици ЈНА) крајем седамдесетих годи-
на, покренуле су серију јавних трибина на тему значаја градитељског наслеђа Новог Сада. Последња 
сесија у серији је трибина у организацији Друштва књижевника Војводине одржана у априлу 1989. 
године, када је архитекта Војислав Девић изнео неку врсту програма којим промовише очување прос-
торних образаца, животне и културе равнотеже у планирању града.17 

Иако су трибине престале током 1989. године, јавно мњење Новог Сада је и даље веома заинтере-
совано за тему градитељског наслеђа, које у локалним оквирима одржавају новинарске анкете, поје-
диначне емисије, серијали или трибине на локалним и регионалним радио и ТВ станицама. Поред 
повременог интересовања јавности.

У новијој историји Новог Сада, посебно у периодима интензивне изградње, углавном вишепоро-
дичних објеката, покренуто је неколико грађанских удружења чији је циљ био промовисање, заштита 
и унапређење градитељског (и културног) наслеђа Новог Сада. Мањи број удружења су формал-
но регистрована као удружења грађана, а већи број чине неформална удружења, групе појединаца 
(окупљених око идеје заштите одређеног дела Новог Сада), интернет или фејсбук групе.

Посебно је значајна реакција грађана поводом рушења зида18 на шеталишту Горње тврђаве, када је 
под нејасним околностима зид уклоњен. Реакције грађана и јавности су биле бурне и интензивне и 
пажљиво су пратиле рад јавних власти на процесуирању одговорних лица и обнови заштитног зида. 
Овај догађај је покренуо неформалну групу уметника, представника музеја и архива који раде и ства-
рају на Петроварадинској тврђави да покрену тему боље и практичније заштите Петроварадинске 
тврђаве, што је касније резултирало низом активности који као дугорочни циљ имају апликацију 
Петроварадинске тврђаве за светску баштину под заштитом УНЕСКО-а.

Мотивација грађана је врло различита и може се дефинисати потребом да се градитељско наслеђе 
сачува као сведок начина живота у Новом Саду из прошлости, и из потребе да очувају постојећи 
идентитет одређеног дела града. Како је Нови Сад релативно млад град (први трагови насеља почињу 
1694. године), а број становника се значајно изменио и увећао, посебно у периоду након Другог свет-
ског рата19 може се претпоставити да мотивација садашњих становника Новог Сада није базирана на 
очувању (сопствене или пренешене) традиције, колико на личном стеченом искуству (одрастања и 
живота у Новом Саду) и очување лепе слике из прошлости. Иако најмањи број удружења чине старо-
седеоци (удружење грађана Алмашког краја - Алмашани, и делимично Удружење грађана Субурбиум 
из Петроварадина које су једина два регистрована удружења грађана окупљена око идеје заштите 
градитељског наслеђа), већина грађана Новог Сада јесте заинтересована за очување и унапређење 

17  „Ако не можемо да мењамо и да се одричемо својих предака и грађана који воле свој град и желе да га 
сачувају за будућа поколења, можемо мењати локалне урбанисте, политичаре и локалне  моћнике који хоће да 
разграђују, руше и девастирају српску Атину“, лични став архитекте Војислава Д. Девића у тексту „Планирани 
хаос“, лист Дневник (23.04.1989.):14.
18   О рушењу зида на Петроварадинској тврђави у ноћи између 14. и 15. новембра 2007. године постоји 6190 
наслова на интернет претраживачу Google (www.google.com) (11.04.2010.)
19  У Нови Сад је након Другог светског рата досељено 68, 96% становника, више о структури досељеног 
становништва погледати у Букуров, др Бранислав (1978) Бачка, Банат и Срем, Матица српска- Одељење за 
природне науке.
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третмана градитељског наслеђа као универзалних и општих вредности. Већина других удружења су 
неформалне групе истомишљеника који су окупљени око идеје очувања изгледа одређеног дела града 
(Петроварадинска тврђава,20 Кинеска четврт, Стара ложионица или уопштено Новог Сада углавном 
преко фејсбук група).21

Удружења грађана (и друга (неформална) удружења) значај својих акција и ангажмана мере и при-
суством у јавности (преко стручних скупова и медија: телевизија, радио и јавне трибине)22 и учешћем 
у процесима планирања преко институције јавног увида. Залагање за очување градитељског наслеђа 
је увек медијски актуелна тема, и успева да привуче велику пажњу јавности без обзира што највећи 
број грађана, иако јесте заинтересован за питања од значаја за градитељско наслеђе, није активно или 
стално везан за ове иницијативе. 

Процеси глобализације и убрзаног развоја, посебно у изградњи градова у првој деценији 21. века, 
условили су динамичну транзиције друштва у Србији, па и Новом Саду, који се све више заузимају за 
јасну артикулацију својих локалних вредности и њихово очување материјализовано у градитељском 
наслеђу.

4. Алмашки крај – грађанске иницијативе у  урбаној обнови   

Алмашки крај је један од најстаријих делова Новог Сада, захвата већи део Подбаре, на североисто-
чном градском подручју. Оивичен је Темеринском, Гундулићевом, Ђорђа Рајковића, Земљане ћуприје 
и улицом Матице Српске, односно Тргом Марије Трандафил. Алмаш је било коморско насеље у Бачкој 
које се налазило северно од Новог Сада на Алмашкој бари између села Темерин, Надаљ и Госпођинци, 
а које је крајем друге деценије 18. века расељено. Према Ердујхељију, становници овог села раселили 
су се 1718. због сукоба с коморским и жупанијским службеницима, и населили у Петроварадинском 
Шанцу (данашњем Новом Саду23), на простору између данашње Алмашке и Саборне цркве, и поста-
ли граничари. На плану Новог Сада, који је израдио инжењер Антон Калтшмит 1745. године, овај део 
града назива се Almascher Kräy.

Алмашки крај лежи делом на инундационој равни, а делом на вишој алувијалној тераси Дунава 
(78-83 m надморске висине). Целине су спојене прегибом висине 2-5 м, најуочљивијим у улицама 
Беле њиве, Алмашкој и Гундулићевој. Тераса има поред уравњених делова и узвишења - греде и де-
пресије, утолеглице, као остатке некадашњег тока  рукавца Дунава. Пре насељавања Aлмашког краја 
удубљења су била под барама и мочварама, због чега је овај део града назван Подбара.

Центар Алмашког краја је Алмашка црква, подигнуто на оцедитом узвишењу, развило се током 
два и по века насеље са приземним кућама и окућницама.24 Иако је систем изградње од 18. века до 

20   Интеренет портали посвећени Петроварадинској тврђави www.peterwardain.com, www.veljkomiljkovic.com, 
www.petrovaradinsktvrdjava.rs
21   Фејсбук групе: Нови Сад (55 748 чланова), Novi Sad Company (27 712 чланова), I love Novi Sad!!! (27 730 
чланова), Старе фотографије Новог Сада (10 665 чланова) (08.04.2010.).
22   Информације о активностима Удружење Алмашани су објављени у дневним новинама Блиц (3 пута), Днев-
ник (5 пута) и Грађански лист (3 пута) у периоду од 19.05. 2005. до 11.01. 2006. године. 
23    Недоумицу изазива попис Петроварадинског Шанца од 1720, јер се међу 217 старешина домова не налази 
ни једно презиме некадашњих Алмашана. Већ тридесетих година 18. века тај део Шанца где су подигли куће 
насељеници из Алмаша назива се  Алмашки крај.
24   Пространа дворишта некад су служила и за држање стоке и складиштење пољопривредних производа (још 
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данас измењен, одржан је стари распоред и правац пружања улица. Неправилни блокови и распоред 
улица одудара од ортогоналног и радијалног система улица у Новом Саду. Необична улична матрица 
Алмашког краја је највероватније настала прилагођавањем природним условима - избегавањем ба-
ровитих терена, градњом на вишим „гредама“, а кривудаве улице су делимично резултат смањења 
утицаја доминантног југоисточног ветра (кошаве).25

Најстарије куће припадају сеоском типу: мале су, ниске, дебелих зидова од набоја а неке још покриве-
не трском.26 Почетком 20. века изграђено је и више тзв. грађанских приземних кућа, а нешто касније и 
неколико стамбених вишеспратница, и неколико мањих индустријских погона (Свилара, кожара...).

Алмашка црква, храм Српске православне цркве у Алмашком крају, посвећена је светим Три јерар-
ха. Прва црква од плетара на овом месту је подигнута 1718. године. Другу цркву, од бољег материјала 
и нешто већу од претходне освештао је 30. јануара 1733. бачки владика Висарион Павловић. Ни овај 
храм није задовољавао потребе парохијана, поготово кад су у другим деловима Новог Сада подигну-
те веће цркве од солидног материјала (Саборна, Успенска, Николајевска, па и Јовановска). Нова црква 
је подигнута над старом. За време градње у њој се служило и тек кад је велики храм од чврстог мате-
ријала био завршен, стари је срушен а грађа  изнесена. Нова црква освећена је 1797. Монументална 
Алмашка црква је грађена у неокласицистичком стилу (дугачка је 44, широка 11, а до кровног венца 
висока 15 метара). Масивни звоник са позлаћеним крстом досеже висину од 48 метара. Фасада је 
богато украшена декоративним капителима и другим елементима. Нарочито су ефектна три велика 
портала (улазна врата).27 Алмашка црква је заштићена као културно добро од изузетног значаја.28

Различите визије развоја Алмашког краја

Генералним планом Новог Сада до 2021. године цело подручје дефинисано је као зона надзора у ок-
виру Урбанистичке заштите. Овако званично дефинисана заштита није пружала довољно елемената 
којима би градитељско наслеђе било основа за развој Алмашког краја. Предлог Плана детаљне регу-
лације Алмашког краја у Новом Саду који је био изложен на јавном увиду у другој половини 2005. го-
дине, у највећој мери предвидео је замену постојећих приземних објеката вишеспратним, спратности 
до П+2+Пк у постојећој уличној матрици, и саобраћајно повезивање градских магистралних праваца 
што би променило наслеђену уличну матрицу. 

Предлог плана је привукао велику пажњу јавности и сукобио две визије развоја - једна базирана на 
максималном очувању постојеће структуре и урбане матрице, и другу која се залагала за замену обје-
се понегде могу наћи чардаци), јер је Алмашки крај је био изразито пољопривредно подручје, али је било и 
веома развијено занатство.
25   Види текст Невенка Маглић-Лозић у Енциклопедији Новог Сада бр.2 (аде-ашк) (1994.) Попов, Д.(ур), Про-
метеј Нови Сад.
26   Дужом страном окренуте су према дворишту, краћом према улици, обично са по два прозора. Под зашти-
том су сеоске куће у улицама Патријарха Чарнојевића 7, Гундулићевој 13, и Саве Вуковића 33, 35 и 38. Многе 
куће уз двориште, још увек имају и баште.
27   Енциклопедија Новог Сада бр.2 (аде-ашк) уредник Д. Попов. Прометеј Нови Сад 1994. године.
28   Решење о проглашењу за културно добро од изузетног значаја''Службени гласник Републике Србије'' број 
16/ 1990, и Решење о заштити иконостаса број 1280/48  Завода за заштиту и научно проучавање споменика кул-
туре Народне Републике Србије.



34

Д А Р К О  П О Л И Ћ

ката савременом архитектуром велике спратности (веће од оне предвиђене предлогом плана).29 Оштре 
и супротстављене ставове грађана на предлог плана резултирало је додатним истраживањем јавности 
о уређењу и изгледу Алмашаког краја30 које је спровела Агенција SCAN за потребе ЈП “Урбанизам“ 
Завод за урбанизам Нови Сад које је израдило Предлог плана детаљне регулације Алмашког краја. 

Предлог Плана детаљне регулације Алмашког краја је предвидео могућност рушења постојећих 
приземних објеката (често у лошем стању и са великим бројем стамбених јединица). У истраживању 
Агенција SCAN ова могућност је у великој мери схваћена као прилика за решавања стамбених и 
других социјалних проблема31 (23,4% испитаника) и ради тог циља повећање планиране спратности 
објекта је подржало 19,3% испитаних грађана Алмашког краја. Нешто мањи број испитаника је пред-
ложило да се стари објекти очувају стари изглед (12,5%) или смање предложене спратности (4,8%). 
Испитаници са умереним ставом су се залагали за предлог плана о изградњи нових објеката како је 
предвидео план до П+2+Пк (10,9%) и за очување само онога „што је лепо, а остало рушити, комби-
новати, наћи средње решење“ (10,8%). 

Одговори грађана Новог Сада су нешто другачији, умеренији од одговара становника Алмашког 
краја. Ставови Новосађана се разликују пре свега у одговорима око промене спратности објеката у 
својој улици. Већина становника овог краја је за то да се мења садашњи изглед њихове улице (44,9%). 
Већи  број грађана је за то да се повећа спратност њихове улице (45%), док је сваки једанаести (9%) 
за то да се мења садашњи изглед али да се предложена спратност смањи, дода ли се овим процентима 
још  испитанике који су за то да се очува оно што је лепо а да се све остало руши, у том случају сасвим 
се може констатовати да значајна већина становника овог краја мисли да треба мењати изглед овог 
краја (57%). Када су у питању ставови Алмашана о Алмашком крају ту су проценти за рушење сада-
шњих кућа и мењање овог краја нешто мањи у корист очувања садашњег изгледа (Графикон број 1).

Графикон број 1: Мишљење испитаника на тему спратности предложене ПДР Алмашког краја у 
Новом Саду из 2005. године (извор: агенција SCAN).

29    Извештај након спроведеног јавног увида ПДР Алмашког краја у Новом Саду из 2005. године.
30    Истраживање које је спроведено током фебруара и марта месеца 2007. године, обухватило је становнике Ал-
машког краја (668 становника по принципу један становник на једно пријављено домаћинство/ јединицу пословног 
простора) и становнике Новог Сада и других насеља у оквиру градске заједнице Новог Сада (1170 становник).
31    Повећање спратности у својој улици и Алмашком крају највише заговарају испитаници који живе у дво-
ришним становима (сваки пети из оваквих објеката). 
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Визија развоја предложена Планом детаљне регулације Алмашког краја у Новом Саду из 2005. го-
дине требала је да понуди модел развоја овог дела ширег центра традиционалног језгра Новог Сада. 
Графикон број 2 показује да је трећина становника заинтересована за развој Алмашког краја у оквиру 
постојеће структуре, што је постала идеја водиља Удружења грађана „Алмашани“.

Графикон број 2: Опредељеност грађана за промене урбанистичко- архитектонског концепта 
Алмашког краја (извор: агенција SCAN).

Након истраживања агенције SCAN, приступило се припремама за израду новог плана детаљне 
регулације за подручје Алмашког краја. Анализа Алмашког краја у Новом Саду урбанистичко-прос-
торни и саобраћајни аспект32 понудио је опширну анализу могућности развоја овог дела Новог Сада. 
Значај очувања матрице и физичке структуре (градитељског и другог културног наслеђа које је пре-
познато од локалне заједнице) узето је у обзир као оквир за израду будућег плана детаљне регулације 
овог дела града. 

Могућност партнерства са удружењем грађана Алмашани

Удружење грађана Алмашани окупља локално становништво око идеје да је могућа урбана рекон-
струкција њиховог дела града. Њихов ангажман је започео концептуалним неслагањем са предлогом 
Плана детаљне регулације из 2005. године, што је била добра платформа за развој грађанских ини-
цијатива са идејом очувања вишевековне и специфичне локалне традиције као алтернатива изградњи 
нових стамбених вишеспратнице за потребе интензивне изградње.33 Резултат њихове активности је 
било повлачење плана из процедуре и захтев становника за другим планом који ће више поштовати 
затечену структуру и културно наслеђе Алмашког краја. 

                   

32    Анализа Алмашког краја у Новом Саду http://www.nsurbanizam.rs/?id=35# (12.05.2010.).
33   На основу информација из ЈП „Урбанизам“ у периоду од 1945- 1999. године у Новом Саду је 
изграђено 49.510 станова, а у периоду од 2000- 2009. године је изграђено 31.937 станова.
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Печат ДТ Подбаре „Алмашани“                                      авионски снимак Алмашког краја

Мотиви ове групе становника је била потреба за очувањем традиције и наслеђених вредности који 
је потребно сачувати и унапредити. Мисија удружења је заснована на подизању свести о значају 
Алмашког краја, и јавно агитовање на очувању објеката и јавних простора, и обнављање старих (ста-
ри занати, кафане, ресторани...) и уношење нових намена (сликарске и друге уметничке радионице). 

Удружење је међу своје активности базирало на сарадњи са Факултетом техничких наука (Одсек за 
архитектуру и урбанизам) кроз промовисање дипломских радова студената који су се бавили обновом 
Алмашког краја, приватним предузетницима који желе да улажу у напуштене индустријске објекте 
стварајући од њих музеје, центре за презентацију старих заната, агитовањем међу инвеститорима у 
Новом Саду који су заинтересовани за обнову тршчара кроз примерену (и економски оправдану) на-
мену, одржавањем радионица и других акција које би промовисале богату културну традицију насеља 
али и даље ширење партнерства. Удружење је покренуло и неколико иницијатива код јавних власти 
Новог Сада,  као што је уређење јавних простора Алмашког краја, постављања табли са историјским 
називима улица. Највећи допринос удружења је активност кроз личне примере: промовисање при-
мерене обнове објеката кроз јавне наступе и личне контакте, враћање оригиналних изгледа фасада, 
поновним отварањем ресторана са традиционалном кулинарском понудом.

Удружење грађана „Алмашани“ окупља махом староседеоце Алмашког краја, високо образоване 
истомишљенике који имају визију развоја свог дела града на неговању историјског материјалног и 
нематеријалног културног наслеђа. Иако овај концепт има призвук елитистичког, све више постаје 
примамљив и за друге алмашане. Другачија мишљења и концепти развоја су базирани на темељној 
и општој реконструкције Алмашког краја, пре свега изградњом објеката П+4 и више спратности. 
Оваква визија Алмашког краја је мотивисана лошим условима живота у дворишним становима и 
лоше одржаваним (приземним) објектима, односно основном потребом да се прибави стамбена једи-
ница у новоизграђеном објекту. Сукоб ова два концепта, готово једнаке подршке био је узрок израде 
два концепта Плана детаљне регулације Алмашког краја у Новом Саду у периоду од 2005- 2009. 
године.  
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5. Закључак

Наслеђена урбанистичка матрица кривудавих улица Алмашког краја, условљена техникама из-
градње природних насипа или „греда“, објекти једноставне вернакуларне архитектуре и богато ур-
бано (материјално и нематеријално) наслеђе његових становника чине аутентичан амалгам урбане 
традиције овог дела Новог Сада. Свест грађана о очување ове традиције је израженија у Алмашком 
крају него у било ком другом делу градског подручја Новог Сада. Иако економске прилике, социјална 
и образовна структура Алмашана утиче на перцепцију значаја и вредности културног наслеђа, ипак 
је осмишљена и добро синхронизована иницијатива једног дела становника успела да оспори конц-
епт Плана детаљне регулације Алмашког краја у Новом Саду из 2005. године. Истраживање агенције 
SCAN су показала да су становници подељени по питању мотивисаности за очување традиционалне 
структуре. Анализа Алмашког краја, која претходи изради новог плана детаљне регулације током 
2009. године, је детаљно утврдила вредносни потенцијал затеченог градитељског наслеђа и урбане 
матрице за коју су грађани везани и препоручила га за квалитетну основу новог плана. Тако успоста-
вљени оквир за просторни развој је дао нови подстицај за рад Удружења Алмашани, али и покренуло 
представнике јавних власти (МЗ „Подбара“) да током Дана Подбаре 2009. представе и другу, немате-
ријалну традицију свог краја. 

Физичка и просторна блискост Алмашког краја са традиционалним језгром Новог Сада су неоспорна 
погодност за проширење туристичке понуде Новог Сада која је сада ограничена на Петроварадинску 
тврђаву и традиционално језгро. Аутентичан миље уских и кривудавих улица Алмашког краја са 
објектима претежно једноставне, вернакуларне архитектуре, нуде јединствен туристички концепт 
урбаног лавиринта где нису искључена спонтана просторна изненађења (мали тргови, озелењена 
дворишта, сеоска домаћинства са тршчарама или масивна појава Алмашке цркве).

   Обновом постојеће запуштене инфраструктуре, физичке структуре, јавни простори Алмашког 
краја створиле би се претпоставке за оживљавање богате нематеријалне традиције (пољопривредна 
и занатска прошлост, трговина, локални обичаји и урбани митови) и каналисањем креативних потен-
цијала локалног становништва створило би се подстицајно окружење за развој аутохтоне туристичке 
понуде Новог Сада. 

Без синхронизоване акције са јавним властима Новог Сада34 није могућ овакав аутентичан развој 
Алмашког краја. Успостављањем партнерских односа са већ сада добро организованим становници-
ма (који су развили мрежу са другим актерима), могуће је постићи компромисно и одрживо решење 
базирано на развоју градитељског и културног наслеђа Алмашког краја.

34   Сарадња може да обухвати: помоћ у рашчишћавању власничких односа, откуп објеката, и другим мате-
ријалним (кредити за започињање посла)  и нематеријалним подстицајима (уступање простора и објеката за 
креативне радионице и инкубаторе бесплатно или уз малу накнаду), улагање у инфарструктуру...
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Стари Нови Сад је у периоду од 1945. до 2012. г. систематски рушен да би се на месту срушеног 
градили  стамбени  контејнери и пробијали булевари. Урбанистички злочини настављају се  у нашем 
времену, и припремају за будућност кроз усвојене урбанистичке планове. Последице су: губљење 
идентитета средњоевропског града; губљење историјских слојева града; старо није замењено лепшим 
и бољим већ  ружнијим; градњом изван контекста девастиран је урбани пејсаж; губи се грађански по-
нос. Проблем је у нивоу свести и неизграђеним друштвеним механизмима контроле извршне власти. 
Преостале културне вредности  треба заштитити, обновити колико је могуће уништено и започети 
процес преправке постојећег. Културно наслеђе је ресурс у који треба улагати.
Кључне речи: урбицид, идентитет, културно наслеђе, заштита, Алмашки крај. 
Садржај: 1. Преглед урбанистичких злочина; 2. Последице; 3. Препознавање вредности; 4. Сачувати, 
обновити, и преосмислити.
                                             

Актуелни процес  девастације културног наслеђа  Новог Сада  и Алмашког краја  има  дугу предис-
торију. Ми немамо свест о томе шта је са Градом урађено у прошлости, па онда не видимо довољно 
јасно да су злочини над културним наслеђем у нашој садашњости продужетак ранијих, а не нов фе-
номен. То је процес дугог трајања.

Према урбициду се треба одредити јер aко  не осудимо злочине у прошлости, како ћемо зауставити 
њихово трајање у садашњости? Увођењем у поље свести кроз јавну расправу  злочинe учињене  над 
културним наслеђем освешћујемо сопствену ситуацију. Треба поставити и питање одговорности, јер 
ако нико не сноси  последице за своје злочиначке поступке, зашто се са њима не би наставило?
                      
                    

ПРОБЛЕМ ОДНОСА ПРЕМА КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ 

Никола Грдинић
Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет
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Преглед урбанистичких злочина  1. 

Уништавање  Града има две различите етапе, у првој (од 1945. до 1991. г.)  рушено је систематски  
по унапред утврђеном плану у име илузорних идеала, а у другој (од 1991. до данас) стихично, под 
опресивним деловањем тржишне ултралибералне идеологије.

После Другог светског рата у првом налету револуционарног заноса срушен је ред кућа наспрам 
Танурџићеве палате – најзначајнија била је једноспратна зграда Матице српске (прва половина XIX  
века), на самом тргу. Потом, лепа и архитектонски занимљива  једноспратна стилска зграда  поред 
''катедрале'', у власништву Католичке цркве. Тешко је не жалити за њом. Дислоцирана су два култур-
ноисторијска споменика. Крст испред ''катедрале'' посвећен Светом тројству, премештен је на Телеп, 
где је пропао. Православни крст испред Владичанског двора премештен је у порту Саборне цркве. 
Срушен је ред кућа наспрам Владичанског двора, између Дунавске улице и Рибље пијаце. Срушене 
су куће на чијем месту је започета градња данашње нове Скупштине града. То је био почетак рушења. 
Увод. Нека врста брзе, интервентне, идеолошке дезинфекције најужег центра од  идеолошки неса-
гласних, и противних елемената система.  

У најужем језгру рушења су настављена шездесетих година, на драстичан и дефинитивно неопро-
стив начин. Пробијањем булевара од Бановине до Успенске цркве срушено је око 120 старих зграда.1 
Међу срушеним су биле једна црква и стилске зграде, једноспратнице и двоспратнице, за Град изу-
зетне културноисторијске и стилске вредности. Рушење верских објеката, иначе, и у законодавству 
се третира као тешко криминално дело. На тако малом простору пресечено је чак шест улица  које 
су постале слепе; дијагонално један сквер (испред данашње Галерије Матице српске);  прегажен је 
један парк (њиме иде траса Булевара). Оно што је мање видљиво (и познато) јесу девастације зграда 
иза којих је прошао поменути Булевар. Хотел Војводина скраћен је за половину десног унутрашњег 
крила, са њим и летња башта.Срушен је унутрашњи део Винклеове палате (половина укупне повр-
шине зграде), данас постоји само предњи фронт. Посебан случај  је палата Дунђерских. Атријумска 
стилска једноспратница из прве половине XIX  века није била предвиђена за рушење. Поткрала се 
грешка у прорачунима. О томе писале су новине:

Сви досадашњи пројекти и урбанистичка решења наставка Булевара очигледно су пре-
видела 'ситницу' као што је угао једне зграде на траси будућег Булевара а која сада може 
да изазове озбиљне тешкоће и полемике... Запитани за мишљење стручњаци Музеја гра-
да су изјавили да рушење само једног угла зграде, не улазећи у стилске и архитектонске 
вредности, представљало би потпуно исту ствар као и рушење читаве зграде. Они сма-
трају да би и делимично рушење овога објекта било нарушавање урбанистичке целине а 
такође и давање могућности да се исти случај понови на неком другом  месту, када опет 
буде у питању занимљив и историјски вредан објект.2

1    Број срушених зграда је приближан. Утврдио сам га на основу фотографија, планова града, новинских изве-
штаја о рушењима и сопственог сећања. Сећање није поуздано, али може сачувати детаље који нигде нису, и неће 
бити забележени. На пример, Јерменска црква је имала оргуље. Скуп, и код нас редак инструмент. Када је рушена 
оргуље су избачене на цесту где су (бласфемично), тако бачене, стајале недељама на киши и ветру док их неко није 
покупио. Колико су оргуље софистициран и цењен инструмент види се по томе што се народи готово деле на оне 
који имају, и који немају, или нису имали оргуље. А у Војводини се данас на прсте могу избројати  оргуље које су 
у функцији, изван функције са уништеним броје се на десетине. 
2    ''Шта чека зграду број три у улици Народних Хероја'' Дневник, Нови Сад, 20. јануар 1964,11. Ако је рушење 
једног угла зграде'' иста ствар као и рушење  читаве зграде'', односно ''нарушавање урбанистичке целине'', шта 
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Проблем палате Дунђерских ''решен'' је тако што је срушен њен задњи део, а то замаскирано (при-
кривено). Већ тада је у грађанству почео да се испољава одијум због рушења, на зборовима бирача и 
у појединачним  реакцијама стручњака, односно истакнутих интелектуалаца .3

Трећа етапа девастационих операција започиње изградњом нове Жељезничке станице и пробијањем  
још једног булевара од ње до Штранда са којим, изгледа, ни они који су га смислили нису знали шта 
хоће. Првобитно  било је замишљено да се настави на Дунавски булевар који би ишао уз обалу 
Дунава од Штранда до петроварадинског моста, али се  од градње тог булевара одустало. Онда је 
речено да Булевар повезује Жељезничку станицу са Лиманом. Потом  се појавила нова идеја: из-
градњом моста преко Дунава булевар се  укључује  у аутопут Нови Сад-Београд. После бурних и ду-
гих расправа у јавности између ''западне''(аутопут кроз Фрушку гору и Нови Сад), и ''источне'' опције 
(садашња траса) победила је ова друга као јефтинија. На крају је испало да булевар изградњом моста 
на погрешном месту (клизиште; девастација градске плаже)  повезује Нови Сад и Каменицу. Овај бу-
левар пресекао је старо језгро Града код Футошке пијаце, близу старог центра, због чега је срушено 
око 300 зграда. Има их знатно више, пуно је рушено на бочним правцима који су се уливали у нови 
Булевар. Званично је ''признато'' рушење око 100 зграда, толико их је било директно на самој траси, 
док је за сва остала, околна рушења, у новинама  изричито наглашено да их не треба рачунати (?!), 
јер, наводно, нису повезана са градњом Булевара. Прекомерна рушења настојала су се пред  јавношћу 
умањити и сакрити. 

Завршни уништавајући ударац старом језгру града задат је изградњом Српског народног позоришта 
(1978-1981.). Срушена је десна страна Јеврејске (ЈНА) улице и направљен трг на који се улази са гла-
вног трга, практично су спојени; да није дограђен Аполо центар стари  главни трг изгубио би визуру 
трга. (Заиста, како је некоме  могла доћи у главу тако чудна мисао да сруши читав један град да би на 
његовом месту подигао други?).4  

Наставак  уништавања  преосталог старог Новог Сада догађа се пред нашим очима.  Од  деведесетих 
година  започиње процес девастације који се најсажетије објашњава циничном  реченицом ''Новац 
ради шта хоће''. Познат је по изградњи Lupusa  чиме је нарушена  амбијентална целина најстарије 
зграде у центру града. Потом по изградњи објекта у стилу мексичке хацијенде (sic!) у залеђу зграда 
у Дунавској улици према Рибљој пијаци. (У каквој је вези стил мексичке хацијенде са Дунавскoм 
улицом?). Девастиран је урбани пејсаж  изградњом новоградњи у најужем центру (Париски магазин; 
дворишни пасажи у Змај-Јовиној улици). 

У годинама после  2000. очекивакла се промена: изграђивање другачијег културолошког концепта; 
дистанца прем ранијем; промишљенији однос према културном наслеђу.То се није десило. Напротив. 
Злочиначко уништавање старог Новог Сада  добило је у односу на деведесете повећан обим, и брзи-
је онда рушење стотине зграда, пресецање улица, пробијање булевара и прекрајање матрице града?
3    За илустрацију  види  есеј Беле Дуранција ''Урбанизам без булдожера'', Дневник, недеља, 6. децембар 1964, 
14. Рубрика'' Погледи и мишљења''.
4    Будући историчар уништавања градитељског наслеђа и урбанитета Новог Сада за период од 1945. до 
1990.г. требао  би да обрати пажњу на два паралелна процеса рушења, један је био на главним правцима  два 
булевара и у вези са њима, други, не  мањи по обиму, био је изоловано  рушења појединих зграда на ширем 
простору. За илустрацију овог другог правца рушења може да послужи новински  чланак у коме се најављују  
појединачна рушења у Граду на разним локацијама у 1964. години:'' Све у свему, у овој години покренуће се 
142 поступка за експроприацију с тим да се поруши 110 углавном старих стамбених зграда ''. ( ''Старе  зграде 
уступају место новим.- Где ће се и шта рушити'', Дневник, субота, 4. април 1964, 9).
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ну. Оно што је преостало наставило се убрзано рушити и замењивати Новом градњом. Преко ноћи 
су нестајале читаве улице и квартови, тако да су сви делови Града почели личити један на други. То 
је био нов  ''квалитет'' који је Град добио у времену транзиционе демократије –  постао је монотон,  
једноличан, и досадан за живљење. Све једно ти је где си, у сваком делу града је исто. Свуда иста 
Нова градња.

Девастациони  процеси врхуне у последњим годинама ''демократске'' управе. Издвајају се по својој 
драстичности одлуке да се Футошка улица понуди предузимљивости инвеститора;  да се у центру 
града, испод Милетићевог споменика, направи спратна подземна гаража; да се кроз Петроварадинску 
тврђаву пробију два широка пролаза за аутомобилски саобраћај преко моста који би се изградио на 
преосталим стубовима срушеног моста. 

Шта ће после свега остати? Мање од мало. Стари Нови Сад свео се на центар града, а то су три-че-
тири улице које се могу обићи за 15 минута. Налазимо се на самој ивици онога што се назива критич-
на маса, ако је већ нисмо прекорачили, после које од старог Новог Сада остаје готово ништа. Дакле, 
стари Нови Сад  је од 1945. до 2012. године вољом његових управитеља – за чега сносе пуну одго-
ворност - толико темељно рушен да је сада  стигао до критичне  границе у којој свако даље рушење 
значи његово коначно и неповратно уништење.5Алмашки крај, мада је и он на појединим местима 
девастиран,  јесте последња стилска и амбијентална целина у Новом Саду.6

Последице2. 

Прва последица тако обимног рушења Новог Сада јесте губитак његовог идентитета средњоев-
ропског града у неисправљивом степену; онога што га је чинило другачијим или посебним; онога  
због чега би  неко могао пожелети да га види. Граду је измењен његов историјски формиран радијал-
ни концепт, а да није остварен кружни какав је планиран. Остао је на пола пута, збркан, између ова 
два концепта, сав у забатима и слепим, пресеченим улицама.7 

Друга последица, не мање тешка и озбиљна, јесте губљење историјских слојеви града. Од града ко-
лажа Нови Сад све сигурније постаје једнобојни лист хартије.Уништава се  могућност да се преласком 
из једног дела града у други промени амбијент који ће по својим архитектонским и урбанистичким 
својствима бити другачији, да не говоримо о већем броју таквих амбијената који имају свој особени, 
историјски формиран стил. Губи се хетерогеност, а то значи могућност сучељавања различитих, на-
ционалних, социјалних и стилских кодова прошлости који постоје синхроно. Унификација градског 
простора на менталном плану ускраћује могућност сусрета са другачијим. Град својом историјом у 

5   Овде је дат  сажет преглед злочина над културним наслеђем града, опширније види у моме раду ''Знаме-
нити новсадски урбанистички злочини'', у зб.  XVIII столеће, књ. 8, Градови Војводине: историја, проблеми, 
уређење, Нови Сад  2010, стр. 157-219.            
6    Једна од специфичности Алмашког краја, недовољно истакнута и уочена, јесте децентралисаност простора. 
Алмашки крај нема центар, као што га има Град, јер је Алмашка црква маркер који означава његову границу, 
завршетак . Постоји низ малих скверова, тргова, истакнутих тачака,   подједнаког зачаја. О овоме нарочито 
треба водитити  рачуна у поступку ревитализације. 
7   Где може да се нађе, осим у Новом Саду, пример да са главног трга води слепа илица? На њеном завршетку 
се затварајуђи визуру налази препречен вагон-кафе? Интересантно је да ово насиље над простором и урбанис-
тичка нелогичност никоме не смета, и да нико не мисли да  у вези са тим треба нешто учинити.
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фасадама и улицама говори колико и књига, али на један упечатљивији начин, јер је архитектура нај-
масовнији и најнепосреднији облик комуникације. Ако су листови ''књиге'' празни, или ако на свакој 
страници пише исто, онда нема шта да се ''чита''. Град губи семантички потенцијал. Његово осирома-
шивање  информацијским потенцијалом, осиромашује дух и свест грађана. Уништена је могућност 
формирања свести грађана каква се другачијим средствима не може формирати.

Није важно само шта је срушено, већ и шта је дошло као замена. Ако није и важније. На то треба 
обратити нарочиту пажњу. Ако се рушило нешто што је ''младо'' и што нема архитектонске вред-
ности, да ли је на његово место дошло нешто што је''старо'' и што има архитектонску вредност?8 У 
противном, какав је смисао читавог посла? Зар да би се уместо нечега што је означено као младо и 
ружно градило нешто што је још млађе, и још ружније? А то није мање тешка и непријатна последица 
рушења од претходних. На место срушених зграда, готово читавог једног града у граду у најужем 
језгру, и многобројних драстичних сакаћења стилских зграда које су остале у том истом језгру, из-
грађене су једнообразне (конфекцијске) зграде у стилу сиротињског модернизма какве се могу ви-
дети свуда, од предграђа афричких градова до Урумчија или, ближе, Новог Београда. Ко би паметан 
срушио тако лепе старе зграде да би на њихово место подигао тако ружне геометризоване бетонске 
творевине? Овакав ''стил'' градње у стручној литератури назива се ''Нова градња'', а описује изразима 
''вулгарни функционализам''; ''стамбени контејнери''; ''једнообразне мултипликоване јединице'';'' лепо 
претворено у функцију сврсисходног''; ''архитектура примарних геометријских тела'';'' инструмен-
тални карактер зграде''; ''изобличеност функционализма''. Зачет је у авангарди а распрострањен у 
првој послератној деценији, после чега настаје снажна реакција на њега, осуда и одбацивање.9 Дакле, 
8    У Техничком извештају уз  генерални план Новог Сада, 1950. писало је '' ''Нови Сад (је) један од наших 
младих градова те нарочитих споменика нема''.( Цитирано према Д. Полић ''Трансформација булевара'',  ДаНС, 
бр. 52, децембар 2005, 11. Овај Технички извештај је помало мистичан документ, нема га тамо где би по дефи-
ницији морао постојати – у националним библиотекама). Тај званични став, тачно је рећи пресуда (млад, и без 
споменичких вредности) изречена је са становишта моћи. Тиме се оправдавало рушење затеченог и прекрајање 
градске матрице. Подржавали су га својим писањима ''стручњаци'' (такви се увек нађу) који су доказивали 
''безвредност'' старог Новог Сада, и велику ''добит'' која се стиче изграњом нових бетонских зграда. Све је то 
пратио и осмишљен пропагандни наступ кроз медије. Данашњем читаоцу изгледа просто невероватно да су се 
у штампи писале химне, и дизали славолуци постављању алуминијумских оквира за излоге у старим зградама! 
Славило се то као тријумф новог над старим. Модернизација. И  маколико то изгледало као безначајан  (или би-
заран)  детаљ, он добро одсликава стање духа у томе времену. Када се говори о младости Града треба подсетити 
да је Нови Сад настао некако у исто време када и Санкт Петербург, и на сличан начин – ex nihilo. Нисам приме-
тио да  неко из чињенице да је Санкт Петербург млад град изводи вредносне судове. Овоме се може додати  и 
сасвим  здраворазумски: ако нешто рушиш зато што је младо, ускраћујеш му могућност да постане старо. Само 
га остави  да постоји, па ће и без твојих додатних напора задобити пожељан статус.
9    Све наведене синтагме и полуреченице са неповољним вредносним конотацијама пробрао сам из књиге Х. 
Клоца Уметност у XX веку (Нови Сад, 1995, стр.120,123,126,165) да сажето прикажем промену која је настала 
као реакција на анестетизам и претерани функционализам Нове градње. Прве реакције на Нову градњу настале 
су крајем педесетих, а јасно формулисане на почетку шездесетих година. Неки историчари архитектуре пове-
зују промену са постмодерном, док други то сматрају тражењем новог пута модернизма враћањем естетском, а 
да је постмодерна  настала  касније (чувено минирање стамбеног блока Нове градње у Ст. Луису у САД 1972.г.).      
У нашим условима свој суд о Новој градњи Александар Дероко овако је артикулисао: '' А тек који су греси са 
овим новим што сада градимо?Знате, онога Корбизјеа требало је обесити, још тамо на време,  док није зара-
зио свет својом идејом о кући 'машини за становање'...људи су људи, они имају душу и живе везани за све око 
себе, а нису ни мрави ни пчеле да живе као по казаматима тих касарни ... А о спратовима преко десет у висину 
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Нова градња коју карактеришу ''неме фасаде'', претерана рационалност и функционалност, одбачена 
је тамо одакле смо је преузели  пре него што је код нас ''украсила'' најужи центар града. У нашим 
условима показала се и вечита, остала је, са мањим изузецима, готово једини, свакако најмасовнији, 
облик модернизма. Једноставно, то је најјефтинији начин да се направи зграда. Оно што је срушено 
имало је стилску вредност, у мањем или већем степену уметничку, свакако историјску, а замењено 
је типским зградама које су по интенцији анестетске, које личе као и сваки други индустријски про-
извод  једна на другу, масовне су, и огољене на сврху. Заиста је необично мишљење које се може чути 
да је почињени урбицид заслужно градитељско дело. Оно што је стручним језиком названо ''рекон-
струкција'' Новог Сада, био је културолошки злочин. Уништен је један Град, да би се подигао други, 
рационалан, са правим линијама и типским зградама у име утопистичке идеје о ''новом''. У нашем 
времену уништавање остатака старог Новог Сада настављено је деловањем транзиционе варијанте 
до карикатуре изобличеног неолиберализма удруженог са општим падом морала. Све се то не може 
до краја разумети без појма људске глупости. 

Секундарна последица оваквог замењивања старог са новим јесте девастација урбаног пејсажа 
градњом изван контекста, односно неуклапања Нове градње у амбијент.  Драстичних примера нај-
више је у најужем центру: Париски магазин, Lupus, Базар у контакту са Винклеовом палатом, зграде 
у дворишним пасажима у Змај Јовиној и Дунавској улици, хотел Центар. Овакве градње изван конте-
кста толико је пуно да је то постала ''стилска'' одлика  архитектуре Града.10

У коначном исходу све наведено резултира губитком осећања грађанског  поноса. Унификацијом 
простора и девастацијом старог губи се осећај поноса што се живи у Новом Саду. Његова особеност 
да и не говоримо. Све је то нехумано''. (А.Дероко, А ондак је летијо јероплан над Београдом ,Београд 1984, 318. 
Курзиви Н.Г.).
10    О овоме питању у јавности расправљало се  највише шездесетих година, онда када се услед масовних ру-
шења и масовне градње појавио проблем дискрепанције старог и новог. Неуклапања. Као илустрација општег 
става  према овој појави  може да послужи следећи цитат:''Не би се могло тврдити да као градитељи увек пош-
тујемо наше претходнике. Покушаја неуспелог мирења савременог стила са оним што је до јуче доминирало 
нашим градовима, на жалост веома је много. А и најобичнија зграда за становање, поред своје функционалне 
вредности, има и естетску улогу. Наш војвођански барок поред здања од алуминијума и стакла, сувише је чест, 
готово да има вредност маниризма(...) градитељима и другим не служи много на част како су радили свој по-
сао'' (''Боде очи'', Дневник, 11. октобар 1968.г.). Онда када су о томе писале архитекте указивало се на тешкоће и 
могућности, али су се слагали са основном оценом:'' Савремена архитектура толико тешко и толико ретко нала-
зила заједнички језик са архитектурама које су јој претходиле, да су резултати сукоба новог и старог створили 
драстичан и поражавајући несклад многих урбаних простора. Данас новији токови  теорије архитектуре то 
решавају, а пракса авангардних архитеката  могућност таквих решења потврђује'' (Дневник, 7. jул 1968,12). Тада 
је још постојала свест о нескладу, и расправљало се о могућности да се нови стил уколпи у своје окружење. 
Општа је сагласност постојала да је градњом изван контекста направљена озбиљна штета свим војвођанским 
градовима. Касније се то питање није ни постављало. Није постављано ни тамо где је највише требало – у 
најужем центру Новог Сада. Ради контраста, треба указати на два примера градње у контексту на главном тргу. 
Зграда поред ‘’катедрале’’ у стилу сецесије (тада модерног стила) добила је елементе (прозори) изведене у 
готском стилу због неоготичког стила цркве на коју се непосредно ослања. Други пример је уређење простора 
после рушења зграде Матице српске. Последња зграда у низу ‘’модернизована’’ је уклањањем фасадног накита, 
а целом дужином данашње Улице Модене направљена маска у излозима (алуминијум и стакло)  и кровном 
конструкцијом модернистички сведеном у одговарајућој боји и материјалу тако да чини складну целину са 
наспрамном, исто тако модернистичком Танурџићевом палатом. Ово решење сматрано је привременим (као 
такво је замишљено), а остало је до данас.
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постала је прича о урбицидној прошлости, и показивање урбицидне садашњасти коју су грађани не-
моћни да спрече: Футошке улице која полако нестаје, Тврђаве која треба да се пробуши са два тунела, 
место будуће гараже испод Милетићевог споменика, тајкунске зграде у центру итд. Нови Сад је постао 
град са негативним садржајем. Оно  што у Новом Саду има да се види, и због чега људи могу поже-
лети да дођу да га виде, јесте како изгледа град који је његов управљачки слој систематски уништавао. 
То је занимљивије и богатије садржајем од онога што је остало од старог Новог Сада. Вероватно је 
у томе будућност туристичке понуде, јер где се још у свету може видети, на пример, како са главног 
трга води слепа улица? У Новом Саду треба подићи Споменик архитектонско-урбанистичкој грешци, 
најпре због тога да не би сам Град био споменик грешке. Тиме би успоставили ироничну дистанцу 
према ономе у чему смо присиљени да живимо. То би био акт критичке свести о ономе што је урађено 
и што се још увек ради. Да би такав споменик био могућ потребно је испунити неколико услова: 1. 
Поседовати свест о ономе што је почињено; 2. Имати жељу да се то промени; 3. Имати идеје како да се 
то уради, јер нико неће доћи да решава наше проблеме и да нам каже шта да радимо.

И из тог аспекта треба сагледати значај Алмашког краја, као и свих преосталих делова старог Новог 
Сада, све до појединачне зграде. Градови су слика друштва. Питања  су: какву слику дајемо другима 
о себи, и шта од нас самих ствара амбијент у коме живимо?
                   

Препознавање вредности3. 

Код нас, изгледа, постоји озбиљан проблем: не умемо да препознамо вредности. Не ценимо oно што 
имамо. Нама су чешће странци указивали на вредности које имамо, него што смо ми умели да их ви-
димо. То се може  илустровати  примером. Шездесетих година у Новом Саду формира се Туристичка 
организација. Схватило се да је туризам индустријска грана од које се може стицати  профит, колико 
и од  индустријске производње. Статистике су показивале да зарада од туризма у земљама развијеног 
света заузима високо место, међу првих неколико најуспешнијих привредних грана. У том смислу 
почело се размишљати о понуди. Питање је било шта би туристима који дођу на овај простор требало 
показати, шта би њима могло бити занимљиво? Данска новинарка, гост новоформираног туристичког 
савеза дала је о томе неколико неочекиваних, за домаћине готово непријатних изјава.11

Прво, рекла нам је да старе зграде треба сачувати. Оне дају стил граду. То нити се тада радило, нити 
се сада ради. Више је намерно срушено, или оштећено, него што је свесно сачувано. Пуно је примера и 
у садашњости. За зграду Ерсте банке у најужем центру, општинске власти издале су све потребне доз-
воле за рушење. Какво лицемерје, рушити стилску зграду која би могла трајати још стотинама година 
да би се дигла бетонска Нова градња. Треба указати  на потенцијал  две зграде које су за инвеститоре и 
отуђене градске власти атрактивне: зграду Беле лађе која је неким чудом остала, и пореде ње на зграду 
наменски наоправљеног биоскопа Аполо са  летњим  биоскопом у позађу. Зграда у којој је некада била 
култна и историјски значајна Бела лађа у Његошевој улици (она би у Новом Саду могла бити оно што 
је у свести Београђана Знак питања  или Скадарлија, али је њен идентитет  другачији, и квалитетнији 
- била је место окупљања  значајних интелектуалаца XIX века, од Јакова Игњатовића до Костића и 
Змаја) затворена је крајем деведесетих година (последњи пут у њој је била општинска инспекцијска 

11   Види  Дневник, Нови Сад,  2. октобар 1964, 9.
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служба), чека се да временом пропадне како би се створила мотивација за њено рушење.У близини  
Беле лађе је стара биоскопска  зграда Аполо која је такође застворена, чека се погодан тренутак да се 
прогласи пропалом, сруши, и на томе веома атрактивном простору направи некакав ''бизнис''. Да ли 
ће овај простор бити ревитализован  и стављен у функцију  јавног живота Града, или ће послужити за 
стамбене зграде и паркинг простор? И ко ће о томе одлучивати, глас грађана, стручне надлежне служ-
бе, или интерна (самовољна) одлука од грађана изабране градске управе? 

Друго, истакла је да је Петроварадинска тврђава посебна вредност јер је једна од ретко очуваних тврђа-
ва на Дунаву, и то, нагласила је, у целини. Треба је сачувати, јер, на пример, код њих у Данској не постоји 
ниједна сачувана тврђава већ само рушевине. То је она иста Тврђава кроз коју актуелна ''демократска'' 
управа Града озбиљно намерава да пробије булевар бушењем два тунела за аутомобилски саобраћај?! 

И, треће, рекла је како је наша архитектура (у Војводини), подсећа на архитектуру у Данској. Она 
тиме, међутим, није мислила на геометризовану Нову градњу, а ни на необарок или  сецесију, и друге 
стилове који се још увек могу видети у преосталом старом Новом Саду, већ на сеоску архитектуру. 
Сасвим супротно од система вредности који смо сами себи створили на чијем врху су Нова градња 
и булевари, а на дну сеоска архитектура,12  док је Тврђава проблем са којим не знамо шта би, и како 

12   Када је реч о сеоској архитектури треба подсетити да је једини светски познат архитекта са ових, јужносло-



46

Н И К О Л А  Г Р Д И Н И Ћ

са њим да изађемо на крај. Треба, најзад, у склопу туризмолошких размишљања себе поставити у 
шири контекст – читава Источна европа, укључујући ту и Златни Праг, из перспективе Западне евро-
пе слови као њен рурални део (тзв. ''Друга Европа''). Отуда је оно што други очекују да код нас виде, 
за чега имају интерес, и што им се може продати, у супротности са нашим схватањима. На жалост, 
сеоске архитектуре у Новом Саду готово  нема. Није се сачувала, ње су се изгледа стидели они који 
су дошли са села. 

Оно што Нови  Сад нема, а изгледа и неће да има, то је итинерер који би се звао ''Старим Новим 
Садом''. То би значило направити дистинкцију између онога што је центар Новог Сада и онога што 
је стари Нови Сад.13 Шта је то стари Нови Сад, делимично је већ објашњено, то би најпре (и једино у 
садашњој ситуацији) могао бити Алмашки крај. Он је у највећој мери у својој физиономији  очувао 
дух прошлог времена. И због тога је  непроцењиво значајан. Оно друго што би се са њим могло по-
везати само су усамљени пунктови: Стрељана; ранџирна станица (рад Ајфеловог пројектног бироа), 
пет тршчара   Роткварије  у немилом окружењу, и шта још? Алмашки крај  још увек није у довољној 
мери схваћен и сагледан  као последња стилска целина у којој девастација није успела у оном степену 
у коме јесте у свим осталим деловима Града. Ако се не сачува опозиција стари део, нови део, и цен-
тар, Нови Сад ће бити превише монолитан да би се могао назвати градом.

4. Сачувати, обновити, и преосмислити  

У описаној ругобној ситуацији, ипак, има нечег лепог - делује подстицајно на размишљање. Када 
гледамо уређене градове, са јасном идејом шта су, и шта желе да буду, ту нема шта да се дода или 
домисли  јер је све доведено до перфекције, а када се посматра у слојевима наслаган хаос нашег града 
човек стално размишља како би се то могло поправити, шта би се ту могло или требало урадити. 

Не само што треба сачувати преостале старе делове града, (Алмашки крај), поједине улице,(као што 
је Футошка), појединачне зграде (Ерсте банка, биоскоп Аполо, Бела лађа), -  већ и оно што је уништено 
треба на некакав начин вратити у његов лик. На пример, парк испред Стрељане с почетка XIX века. 
Парк који је са Стрељаном и околним пратећим објектима  чинио целину, девастиран је у периоду 
између два светска рата. Докрајчен је у доба ''обнове и изградње''. О затирању парка писао је Трива 
Милитар: ''Тешко је оправдати поступак тадање градске управе која је уништила тај мали парк усред 

венских простора Јоже Плечник у своме  кабинету држао фотографије сремских сеоских кућа, којима се дивио, 
и њиховим сразмерама  инспирисао у своме раду.
13   Александар Дероко о проблему старог Београда рекао је: ''Да, велике смо грехе ми овде у Београду почини-
ли, и још их чинимо. Шта смо све овде старо без нужде уклонили! И ево, доживели смо да један од најстаријих 
градова Европе, још келтски Сингидунум, нема данас (осим тврђаве) скоро никаквих видних сведочанстава 
своје дуге прошлости. Док, на пример, Загреб, који се родио од споја Грича и Каптола далеко доцније, има 
свој стари ''Горњи град''. Где је тај стари Београд? Збрисан је без икакве потребе (курзив Н.Г.) када су се, 
ваљда, тадашњи урбанисти застидели старине и данас су њихове колеге приморане да скоро фалсификују неку 
нову ''стару'' Скадарлију, малтене позоришним кулисама. И доживели смо да нам  један од најинтересантнијих 
споменика буде, трећеразредна по фолклорној вредности у поређењу са многим ишчезлим, кафана код ''Знака 
питања''. (А. Дероко, нав. дело,1984, 317).  Да ли ћемо и ми када  управа Града уништи простале  делове  ста-
рог Новог Сада бити принуђени да измишљамо и фалсификујемо? Још увек може да се сачува Алмашки крај, 
аутентична Бела лађа, биоскоп Аполо,Футошка улица, Тврђава! 
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вароши, можда највише да би се парцелацијом тог земљишта покрио дефицит у варошком буџету''.14

Због краткорочног интереса, као што се по правилу ради и у нашем времену, направљена је вечита 
штета. Карактеристика урбанистичких злочина  јесте да они делују трајно: њихове поледице не трпи 
само једна генерација, већ све генерације које долазе.У години када је претворен у стамбене парцеле 
парк је имао више од сто година и стил (француски парк) за разлико од свих сада постојећих. Нови 
Сад  данас нема ни камерни, ни стилски парк, као што је био уништени. Да је остао имао би сада 
преко двеста година, али зато може да се обнови на другом месту, у својим камерним димензијама и 
француском стилу. И то би, само по себи, имало смисла. Но, како је време у коме живимо другачије, 
то је друга могућност, он би могао да има и обележја времена у коме се обнавља. То би споља гледано 
стилски личило на постмодернизам, али у суштини то не би  био стилски  импорт, већ  особени стил 
настао у дијалогу са урбицидном  прошлошћу Новог Сада. Значио би  враћање девастираног наслеђе 
на начин који је прилагођен времену у коме живимо. А и ту су могућности разноврсне у приступу, од 
парка-колажа до евокације. 

Посебан проблем је тако названа  Нова градња. Шта са њом? Превише тога је на тај начин изграђе-
но да би се могло рушити, ако би и требало.Уосталом, и та заблуда - да се град поправља масовним 
рушењем старих зграда да би се подигле другачије - део је наше историје па је треба сачувати у ме-
морији. Као знак и опомену на злочине над културним наслеђем почињене у име илузорне идеје која 
је била пролазна као и све у историји. Но, са Новом градњом нешто треба урадити, барем са највећим 
делом: променити је, поправити, преосмислити, допунити нечим, тако да не буде толико ругобно 
функционална. Тек то је озбиљан и тежак задатак који предстоји, и о коме треба размислити. За по-
четак би ''стил''  Нове градње могао да се ограничи, тако што би се забранио у појединим деловима 
града, и на појединим локацијама. Најзад, гради како хоћеш само не на начин Нове градње. Превише 
је истог у Новом Саду. И ружно је.
     
  

14    Т. Милитар, Нови Сад на раскрсници минулог и садањег века, Нови Сад  2000, 38.     
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У непосредној близини центра Новог Сада налази се једно особено градско подручје које је одувек 
карактерисао сеоски начин живота. Алмашки крај, као један од најстаријих делова садашњег Новог 
Сада, настао је насељавањем Петроварадинског шанца становницима села Алмаш. Алмашани су по-
стали граничари Подунавске војне границе, али су своје првобитно „занимање“, ратарство, повртар-
ство и сточарство задржали и на новој територији. 

Улични систем Алмашког краја је специфичан, становници Алмашког краја изградили су своје куће и 
уличне потезе по принципу суве греде, правци кривих и уских улица су били прилагођени природним 
условима. Ти потези су до данас сачувани у облику улица. Градитељство Алмашког краја се везује за 
традиционалне технике зидања и примену традиционалних материјала. Оно што грађевински фонд 
овог краја чини карактеристично паорским није само обликовање кућа и фасада, јер оне су биле увек 
прилагођене потребама тренутних власника, него пре свега коришћење материјала и старог начина 
грађења. Досељено српско становништво села Алмаш чувало је своју сеоску традицију и обичаје и није 
прихватило тек тако лако новотарије и грађански живот суграђана из других делова града. 

Овај парадокс „село у центру града“, односно „насеље насеља“ чини Алмашки крај интересантним 
и јединственим. На формирање ове средине и њене социјалне, националне, културне и вероиспове-
не специфичности, су утицали, кроз време природни, историјски и привредни услови. Међутим, у 
временима транзиције и Алмашки крај мења своје првобитне одлике, мења свој лик, градитељско 
наслеђе се немилосрдно уништава, иако би требало да се претвори у средство развоја овог дела 
Новог Сада и да буде један од главних туристичких атракција града.  
 
Кључне речи: Алмашки крај, урбана матрица, народна архитектура, народни обичаји, нестанак 
духа.

Садржај: Увод; Насељавање Алмашког краја; Становништво и занимање; Урбана матрица; Развој 
куће у Алмашком крају; Друштвени живот, народни обичаји; Нестанак духа Алмашког краја и могућ-
ности заштите; Закључак; Литература; Избор слика; Прилози.

НАРОДНА АРХИТЕКТУРА И ПОЉОПРИВРЕДНИ ЖИВОТ У 
АЛМАШКОМ КРАЈУ

Мирјана Ђекић
Покрајински завод за заштизу градитељског наслеђа, Нови Сад

Мариа Силађи
Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука у Новом Саду
Одсек за архитектуру
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Увод

У непосредној близини центра Новог Сада налази се једно особено градско подручје ограниче-
но улицама: Темеринска, Беле њиве, Ђорђа Рајковића, Земљане ћуприје, Матице српске, Пашићева, 
Косовска1  које је одувек карактерисао сеоски начин живота. Овај парадокс „село у центру града“, 
односно „насеље насеља“ чини Алмашки крај интересантним и јединственим.  На формирање ове 
средине и њене социјалне, националние, културне и вероисповедне специфичности, су утицали, кроз 
време природни, историјски и привредни услови.

Насељавање Алмашког краја

Алмашки крај, као један од најстаријих делова садашњег Новог Сада, настао је насељавањем 
Петроварадинског шанца становницима села Алмаш, које се налазило на Алмашкој бари изнад 
Темерина, у другој деценији XVIII века. Према попису  становништва с почетка XVIII века у селу 
је, у то време живело двадесет српских породица. Други извори из XVIII века, Алмаш наводе не као 
село, него као пустару, што је разумљиво с обзиром на број породица.2 На Штировој и Милеровој 
мапи још се јасно уочава место Алмаш, док на мапи из средине XVIII века недостаје, а појављује  се 
ново насеље - Нови Сад. 

Село Алмаш на Штировој мапи из 1664. године

Мештани су напустили своје родно место у години Пожаревачког мира 1718, због поплава, бо-
лештина и великих кулука жупанији. На ову годину упућује чињеница да се у попису из 1717. године 

1    Попов (уредник), 1994, 119. стр.
2    Попов (уредник), 1994, 112. стр.
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још помиње Алмаш, док следеће, 1718. године он више не постоји.3 
За ново животно место Алмашани су изабрали Варадински шанац, јер се налазио на путу Цариград 

- Беч, имао развијено занатство и пре свега, трговину. Иако је подручје било мочварно, земља је била 
плодна, што је било изузетно важно народу који је од ње живео. Досељеници су имали и добре при-
лике за продају својих пољопривредних добара, а при том су и дажбине биле мале.4 

Село Алмаш на Милеровој мапи

Нови досељеници Варадинског шанца су убрзо нашли своје место. За пар година су изградили све 
неопходне грађевине за функционисање заједнице, пре свега стамбене објекте, православну цркву, 
школу и почели свој свакодневни, добро организован живот. 

При изградњи прве алмашке цркве коришћене су технике и материјали народног градитељства. 
Иако првобитна црква није била дугог века, јер је нови храм од чвршћег материјала подигнут већ 
1733. године, осликавала је градитељску традицију Алмашана и обележила је место каснијих цркава 
као и центар Алмашког краја.

3    Ердујхељи, 1894, 111. стр.
4    Општински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад
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Уз цркву, у порти, налазило се и прво алмашко гробље све док царица Марија Терезија 1775. годи-
не није забранила сахрањивање око цркава, тј. у оквиру насеља, због хигијенских разлога. Центар 
новог кварта је обележила и филијална школа, која је саграђена 1809. године у црквеној порти. Као 
и религијски објекат и храм знања је био грађен техникама и материјалима народног градитељства, 
од земље, трске и дрвета и састојао се од једне учионице и од једног малог стана за учитеља, обично 
ђакона дотичне цркве.5

Становништво и занимање 

После пресељења у Петроварадински шанац, Алмашани су постали граничари Подунавске војне 
границе,6 али су своје првобитно „занимање“, ратарство, повртарство и сточарство задржали и на 
новој територији, уз задатак да прехране град. Иако су граничари Алмаша 1743. године својим потпи-
сама прихватили да ће постати грађани,7 становништво је и даље остало ратарско, живело је традици-
оналним животом српског села, а не грађанским. Један документ Магистрата из 1777. године, који се 
односи на Алмашки крај, наводи да је то: ''ратарски крај састављен делом од некадашњих граничара, 
а највише од ратара који су се после елибертације доселили из разних места''.8

Алмашани продају своје  производе на Рибљој пијаци 1959. године

Алмашани су се при доласку у Петроварадински шанац бавили и сточарством, познато је да се ису-

5     Стајић, 1947, 65. стр. 
6     http://www.udruzenjepreduzetnikans.com/HTML/Almaski%20kraj%20Podbara.html
7     Јовановић, 2006, 61. стр.
8     Стајић, 1941,  160. стр.
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шивањем бара рит претварао у плодно земљиште, дајући основ за развој ратарства.9 Упркос тежњама 
за одводњавањем и копању опкопа, највећи део Подбаре а тако и Алмашки крај, био је плављен све до 
регулације вода крајем XIX века, што је знатно отежавало обраду земље. Највише су се бавили башто-
ванством, гајили су поврће, које су после продавали на пијацама.10 Ови земљорадници и сточари, нека-
дашњи граничари су имали свој посед у новосадском атару, где су држали велике комплексе ораница.

Површина плодног земљишта знатно се повећала крајем XIX века, када су се посекле шуме и ис-
ушиле мочваре на територији која се граничи са Алмашким крајем, а налази се између овог кварта 
и Малог бачког канала,11 и коју су Алмашани могли да користе. Такође, одводњавање је позитивно 
утицало на плодност земље и у Алмашу. Туристички водич са почетка XX века пише да су Алмашани 
били веома напредни у повртарству и могу се сматрати «најнапреднијима у свету».12 

Промене у провредном животу и економско јачање становништва утицало је и на сам изглед овог 
дела града. У другој половини XIX и почетком XX века се осећа развој Алмашког краја, захваљујући 
бољим условима живота, што се очитавало у дефинисаном уличном растеру, парцелацији, грађењу 
квалитетнијих кућа и појави трамваја. Становништво, поред земљорадње, почиње да се бави занат-
ством и трговином, што условљава и различите промене у свакодневном животу.

После Другог светског рата, социјалистичко друштво донело је низ новина, модернизција је посте-
пено потискивала сеоски начин живота. Појава колског саобраћаја у Алмашком крају је била први 
корак ка уништавању сеоског амбијента. Број становништва које се бави земљорадњом драстично је 
смањем 60-их година прошлог века, а, у већини башта, место поврћа је заузело цвеће.13

Пијаца у Темеринској улици 1956. године

   Становништво Алмашког краја у другој половини XX века, савременици су описали на следећи 
9     Стајић, 1941,  241-245. стр.
10    Поповић, 1933, 248. стр. - у то време уобичајен је било да се повртари називају бостанџијама. 
11    Јовановић, 2006, 76. стр.
12   Novi Sad – Ujvidék – Neusatz, 1912-1914, 27. str.
13   Општински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад - Дневник, 25. јул 1963.
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начин: ''У овом крају града живели су сиромашни ратари, па они који су осиромашени постали су 
пролетери, радници, сиромашне, ситне занатлије и ситни предузетници: таљигаши, ласколаши, хор-
дари, по неко се увукао у општинаре: трошаринце, општинске полицајце..''.14 Иако је Алмаш познат 
као сиромашан крај, ту су живели и угледни грађани виших сталежа: апотекар Хаџић у Темеринској 
улици 2, глумац Пера Добриновић у улици Хаџић Светићевој 8, породица Алексић, власници фабри-
ке бомбона у Стеријиној улици 7, адвокат Лемајић у улици Матице српске 14, прота Велић у улици 
Матице српске 17, браћа Аврамовићи, грађевинари у улици Петра Кочића 10-14 итд.15

Данас се део становништва бави још увек баштанством и своје производе продају углавном на 
Рибљој пијаци. Они су у мањини, остали житељи раде у другим деловима града, јер је Алмаш и даље 
остао претежно стамбени крај. 

Урбана матрица 

Улични систем Алмашког краја је специфичан, супротан ортогоналној шеми осталих делова Новог 
Сада и правилној структури планских насеља Бачке из тог периода. Становници Алмашког краја из-
градили су своје куће и уличне потезе по принципу суве греде, правци кривих и уских улица су били 
прилагођени природним условима. Ти потези су до данас сачувани у облику улица. 

Граничарски део, Алмасхер краy на мапи из 1745. године

Концепт формирања уличних низова се уочава на мапи града Новог Сада из 1745. године. Препознаје 
се дух средњовековних растера, балканских, неушорених насеља16 условљен коришћењем ритских 

14    Стеван Врговић, Кафане у Темеринској улици, рукопис - Општински завод за заштиту споменика културе
15    Попов, 1983, 77-99. стр.
16    Попов (уредник), 1994, 120. стр.
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терена при формирању уличних потеза и грађењу кућа.17 У прилог томе, да је Алмаш настао на бара-
ма и мочварама говори и сам назив овог дела града Подбара, чији је Алмашки крај саставни део.

Првобитне улице, главни потези Алмашког краја, који су уочљиви на мапи из 1745. године су 
Темеринска улица, која је повезала Алмаш са центром града, односно сеоску и градску средину, Алмашка 
улица, Светосавска улица, Стеријина улица, улица Саве Вуковића, а друге улице, које су првобитно 
биле уски пролази на острвима између ових главних потеза, формиране су углавном током XIX века.18 
Посматрајући мапу, није могуће препознати никакву законитост у постављању првобитних улица. 

Парцелисање Алмашког краја, источно од Темеринске улице извршено је тек почетком XIX века, 
када су настале многе данашње улице.19 У години оснивања грађевинско-естетског одбора, 1817., 
улице добијају називе и то углавном практична имена, као што је Алмашка улица или називе по ло-
калној традицији, као што је улица Земљане ћуприје.20

Стално присутне баре су отежавале комуникацију унутар Алмаша и везу између Алмаша и осталих 
делова града, зато је Магистрат на молбу грађана 1870. године калдрмисао правац од Алмашке према 
Николајевској цркви.21 

На карти насталој у другом премеру средином XIX века препознају се све данашње улице. Тачно се 
види, потпуно дефинисан растер неправилних улица јужно од Алмашке цркве. Некадашњи пролази 
између сувих греда сад се појављују као одређене, кривудаве улице. Насупрот органском развоју 
јужног дела овог подручја, део северно од Алмашке улице делује правилније, јер су улице овог дела 
и њихови правци формирани касније, средином XIX века.  

Алмашки крај средином XIX века на другом премеру војске

17    Јовановић, 2006, 48. стр.
18    Попов, 1983, 73. стр.
19    Општински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад
20    Стајић, 1941, 82. стр.
21    Стајић, 1941, 31. стр.
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Урбана матрица Алмашког краја је проузроковала и функцију објеката. Уске улице, мале куће, уски пла-
цеви су отежавали услове за развој јавних садржаја, зато је паорски кварт Алмаш од самог почетка свог 
постојања био препознатљив као стамбени део. То не значи да јавних грађевина није било. Остао је интере-
сантан запис да су путници, који су долазили у Нови Сад ''паркирали'' своје чамце у улици Саве Вуковића, 
у дворишту некадашње кафане „Код Шајкаша“, преко земљаног моста у улици Земљане ћуприје ишли у 
центар града, на пијацу. Мост је обележен на мапи из 1885. године.22

Данас урбана матрица чува своју структуру, која је установљена у другој половини XIX века. Правци ули-
ца остали су непромењени, само су се њихови називи мењали током бурних година прошлог века. Управо 
тај непромењен улични растер и његов вишевековни дух чине Алмашки крај посебним и дан данас.

Развој куће у Алмашком крају 

Градитељство Алмашког краја се везује за традиционалне технике зидања  и примену традиционал-
них материјала, за наслеђе које су Алмашани донели још из свог села и које су успели да сачувају све 
до данас. Оно што грађевински фонд овог краја чини карактеристично паорским није само облико-
вање кућа и фасада, јер оне су биле увек прилагођене потребама тренутних власника, него пре свега 
коришћење материјала и старог начина грађења.

Првобитне куће, направљене по доласку становништва, биле су земунице и полуземунице као што 
је био случај у целом Новом Саду и на територији данашње Војводине у нестабилним временима. 
Бројни путописци и званични документи их помињу, међутим нико земунице не описује, тако да 
се не зна како су оне тачно изгледале.23 То су била привремена станишта, јер у време досељавања 
становништва из села Алмаш није било обавезно да граничари имају своје куће јер капетан Секула 
Витковић није то захтевао, међутим  касније је то било правило. 

Катастарска мапа дела Алмашког краја из 1877. године

22    Општински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад.
23    Стајић, 1947, 11.стр.
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После великог пожара 1724. године град је подељен на војни и на цивилни део,24 што се уочава и 
на већ помињаној мапи из 1745. године, на којој је граничарски део25 обележен црвеном, а цивил-
ни жутом бојом. Габарити објеката су идентични у оба дела, грађени су на регулационој линији. 
Интересантно је приметити, да је степен изграђености Алмашког краја знатно мањи у односу на 
остале делове, што указује на потребу за већим простором као последицу ратарског начина живота. 
Куће војника су биле покривене шиндром, док су објекти цивила били покривени трском. Међутим, 
то није било општеважеће правило, јер су многе куће у Алмашком крају, иако су припадале војном 
делу ипак биле покривене трском,26 јефтиним материјалом који је био на дохват руке. 

Географ Матиас Бел овако описује куће Алмашког краја, односно Петроварадинског шанца 1735. 
године: ''...ту су назидане и куће војничке посаде. И споља и изнутра од шанца имаде сијасет кућа, у 
којима у засебиту крају живе грађани и паори...''.27

Већ од 1785. године власници су били дужни да поднесу захтев пре грађења куће, који је требало 
да садржи шему предрачуна радова, а исто тако и план куће.28 Ово правило су схватили још озбиљ-
није од априла 1817. године, када је основан Грађевинско-естетски одбор, који одређује да приликом 
грађења нових кућа треба узимати у обзир, не само архитектонске прописе, него и лепоту града и 
јавну безбедност. Зато је било строго забрањено подићи или преправити кућу без одобреног плана.29

Зидани шпорет типа „Фијакер“ у Алмашком крају

На изглед тих планова, односно на развој кућа, утицали су, пре свега, природни и економски услови, 
политички и културни живот, традиција. У Новом Саду, као и у целој Војводини, развио се тип стам-

24    Јовановић, 2006,  50. стр.
25    Петровић, 1997, 24-25. стр.
26    Јовановић, 2006,  48. стр. 
27    Ердујхељи, 1894, 50. стр.
28    Јовановић, 2008, 24. стр.
29    Стајић, 1941, 79., 80. стр.
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бене куће, који је био одраз свакодневних животних потреба паора, као и резултат мешања разних 
утицаја.30 

Касније се појављују домови од мешаног материјала, плетера, набоја и черпића, док су се квалитет 
и принципи грађења постепено усавршавали порастом економске моћи. На почетку, као ни земуни-
це, ни куће од набоја нису биле здраве. Највеће зло ових кућа је представљала влага, која није била 
реткост на мочварном подручју.31 

Бомбардовање Новог Сада 12. јуна 1849. године нанело је много штете свим деловима града, па и 
Алмашком крају. После бомбардовања, грађани су и даље зидали релативно скромне паорске куће, 
са дебелим зидовима и малим прозорима, а удобност ентеријера је постала важан фактор. Патоси и 
кревети су били покривени шареним ћилимима, које су жене ткале поред другог рубља. Куће су се 
загревале великим паорским пећима, које су се ложиле из кухиње и споља. Уз пећи је била дрвена 
клупа, банак.32 У кухињи место отвореног огњишта постепено преузима зидани шпорет. Унутрашње 
и спољашње обликовање куће паора је произилазило из чистих, функционалних потреба.

Средином XIX века је извршена парцелација по принципу планских насеља Војводине. Претходно 
стање показује други премер, који је највероватније нацртан непосредно пре парцелације. Куће, пра-
воугаоне основе, изузев у Темеринској улици, су ужом страном оријентисане према улици, између 
објеката нема јасне границе, сам објекат, који је постављен на бразду, означавао је границу. Иза кућа 
је зелени простор, заједничко двориште,''унутар блоковски просто'', који није био ни на који начин 
подељен.

Лађарска улица у другој половини XX века

30    Лакић, 1994, 206. стр.
31    Општински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад
32    Јовановић, 2006, 70. стр.
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Нове парцеле су биле велике, правилне, имале су облик издуженог правоугаоника, са пространим 
двориштима са пољопривредним објектима. Иза економског дела парцеле биле су баште. Све те ка-
рактеристике указују на потребе руралног начина живота и на уобичајене парцеле тог периода у свим 
сеоским насељима Војводине. Препознатљиве су на катастарској мапи из 1877. године. Са уличне 
стране парцеле се налазила грађевина за становање, кућа, краћом страном окренута према улици, а 
дужом према дворишту. Главни објекат није био увек са исте стране парцеле, то је варирало од влас-
ника до власника. Куће руралног типа карактерише мала висина, дебели зидови од набоја, тршчани, 
двоводни кров и на почетку један мали прозор, а после два прозора према улици.33 У троделне куће 
се улазило из предњег дела дворишта, из трема у кухињу и од кухиње у предњу и задњу собу. Кухиња 
је представљала средиште породичног живота, задња соба је коришћена за спавање, а предња, чиста 
соба је била намењена гостима и свечаним приликама. Трем са дрвеним стубовима, често са пајан-
тама или са зиданим стубовима се појавио у већој мери у другој половини XIX и имао је разне функ-
ције, пре свега је повезивао унутрашњост и спољашњост куће, представљао је прелазни део између 
куће и дворишта. 

На катастарској мапи се јасно види да је на неким парцелама према улици, на супротној страни 
у односу на кућу, саграђен један објекат мањег габарита. Ова грађевина је добила име ''кућера'' и 
коришћена је за разне сврхе. У овом најчешће дводелном објекту, била је летња кухиња и ту су ста-
новали старији чланови породице, а ту је уз њега био и амбар, шупа, штала или пушница.34 Куће су 
понекад у двориштима имале и летње пећи.35 У Алмашком крају, ни у једноj окућници, на овој мапи 
нису уцртане суваче, па се може предпоставити да су становници овог краја користили сувачу у об-
лижњој улици Бранка Радичевића.

Све набијаче су биле олепљене блатним малтером и окречене белом бојом. Сокл куће је била на-
глашен неком тамном бојом. Декорација је била концентрисана на уличну фасаду, где су украси, 
углавном разни мотиви били израђени од блатног малтера. Када крајем XIX века градитељи почењу 
да примењују у декорацији историјске стилове под утицајем грађанске архитектуре, готови гипсани 
елементи купују се на вашарима. 

 Улица Земљане ћуприје после Другог светског рата мења свој архитектонски оквир 

33    Попов (уредник), 1994, 120. стр.
34    Лакић, 1994, 208. стр.
35    Јовановић, 2006, 56. стр.
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У економском делу дворишта биле су: штале за стоку, свињац, кокошинац, живинарници, чардаци, 
амбари, оставе, пушнице, вајати и шупе за смештај пољопривредног алата, итд.36 На основу катас-
тарске мапе се закључује да, као што ни тачно место куће није било одређено, ни привредни објекти 
нису имали одређени положај. Најчешћи случај је био да се на свакој парцели налазио само један 
помоћни објекат, који је вероватно имао више функцијa. Има примера када је привредна грађевина 
била у продужетку главне зграде, а није ретко ни да је постављена управно на кућу и на овај начин 
раздваја башту од осталог дела парцеле.

Паори су у почетку сами градили своје куће, градило се мобом, а од XIX века су позивали мајсторе 
зидаре, ако су им то финансијске могућности дозвољавале. Крајем XIX века Магистрат је забранио 
покривање кућа трском због опасности од пожара.37 Од тада су становници били приморани да кори-
сте бибер цреп, који је био знатно скупљи од трске. 

У Новом Саду је 1885. године било 1113 тршчара, од којих су се неке налазиле у Алмашком крају. 
Зидови кућа су најчешће прављени од набоја, патоси су били земљани и ови објекти су били улавном 
троделни, соба – кухиња – соба, са тремом испред.38 Даље проширивање стамбене куће је било усло-
вљено животним потребама становника, често су додавали просторије иза задње собе, затварали су 
предњи или задњи део трема. Упркос овим интервенцијама кућа је сачувала своје првобитне одлике.

Стари кровни покривач – бибер цреп

Архитектонска структура Алмашког краја је почела да се мења од друге половине XIX века из-
градњом и доградњом кућа у ''грађанском'' стилу, стилу еклектицизма. Куће су често и даље биле, у 

36    Општински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад.
37    Јовановић, 2008, 23. стр.
38    Јовановић, 2006, 70. стр.
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суштини, паорске, задржале су подужни план, где су се просторије низале једна иза друге по дубини 
парцеле. Такође су биле од традиционалних материјала, набоја или черпића и биле су покривене цре-
пом. Приликом трансформације кућама су само додаване просторије, собе поред предње, чисте собе 
на уличном фронту, при том су ове ''ћелије'' стављене под исти кров, с' чим се мењао изглед појединих 
фасада објеката, као што се мењао и доживљај целе улице.39 Ове преке куће поред наведених интер-
венција обогаћене су још и украсима на главној фасади у стилу разних уметничких праваца, што те 
зграде чини припадницама одређеног стила. На овај начин је настала ''права'' грађанска архитектура 
Алмашког краја, која је постепено потискивала традиционалне дужне паорске куће алмашких улица. 

У другој половини XX века, до тада сачуване, традиционалне куће су такође кренуле својим ''раз-
војним путем''. Власници, иако нису били у финансијској могућности, покушавали су да модернизују 
своје домове. Један од начешћих видова тих интервенција је био то, да су старе прозоре заменили 
новим, већим отворима.40 

Данас има јако мало сачуваних правих паорских кућа у Алмашком крају. Сачувани примери поти-
чу углавном из друге половине XIX и прве половине XX века. Економски објекти су нестали због 
губљења првобитне функције. Међутим, народна архитектура је присутна и данас, скривена иза де-
корисаних преких кућа. 

Друштвени живот, народни обичаји 

Досељено српско становништво села Алмаш чувало је своју сеоску традицију и обичаје и није при-
хватило тек тако лако новотарије и грађански живот суграђана из других делова града. Алмашани су 
пажљиво неговали своје православље у Хабзбуршкој монархији у време када није било лако реализо-
вати националне тежње и интересе. 

Свечаност у Алмашкој улици

39    Пример овакво преправљене куће је зграда - F. 1. 21480/1901 – Историјски архив  града Новог Сада.
40    Попов, 1983, 79. стр.
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Окупљање око  цркве у свим пригодним приликама, о црквеним празницима и саборима било је 
у XVIII веку уобичајено. У XIX и почетком XX века ратарско становништво  одржава мобе, пре-
ла, црквене славе, бербе и народне забаве.41 Свечано се прослављала слава алмашке цркве Св. Три 
Јерерха.  Житељи Новог Сада су учествовали на свечаној литургији, толико народа је било да нису 
сви стали у цркву него су били распоређени и дуж Алмашке улице, где је био корзо. Алмашка слава 
је била најпогоднија прилика да се млади упознају. Увече алмашки паори и њихови гости су ишли на 
игранку у кафану „Три круне“, која је била на углу Темеринске и Кисачке улице, коју је подигао Лазар 
Дунђерски.

Алмашка улица

Иначе, уске улице, мале куће и уски плацеви нису пружали услове за кафански живот у Алмашком 
кварту. Центар друштвеног живота је била Темеринска улица, граница Алмашког краја. Ту су се ни-
зале кафане у којима се окупљало друштво и играло коло, одвијао се недељни скуп момака и девојака 
и свирали тамбурашки и дувачки састави.42 Српско паорско коло, како су се називале игранке одржа-
ване у паорским деловима Новог Сада сваке недеље и свеца, осим за време поста, одржавало се у већ 
поменутој кафани, али и у  биртији „Ратар“ на углу Алмашке и Темеринске улице.  У тзв. мало коло 
ишли су момци и девојке од 15 до 18 година, а у велико они старији. Приликом таквих окупљања 
маме су пратиле понашање младих.43

О томе да су Алмашани живели животом бачког села и дружили се на сеоски начин сведочи и за-
брана новосадске капетаније из 1899. године да се седи пред кућом на клупи.44 Међутим, све до друге 
половине XX века нико није успео да угаси ову врсту социјализације.
41    Џепина, 1984, 45. стр. 
42    Стеван Врговић, Кафане у Темеринској улици, рукопис - Општински завод за заштиту споменика културе.
43    Рукопис Гавра Крга - Општински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад – Ивић, 1990.
44     Недељне новине 18.,  1899.



64

М И Р Ј А Н А  Ђ Е К И Ћ  /  М А Р И А  С И Л А Ђ И

О томе, какви су били људи у овом делу града, даје информацију документ Магистрата из 1808. 
године, када је пријављена Ката Снашћева, која је лечила просте људе Алмашког краја.45 По овом до-
кументу, у овом крају су живели прости, тј. обични људи, сељаци који су поред своје религиозности, 
држали и до неких празноверја, као што је веровање у лечење врачаре.

Период после Другог светског рата, нарочито 1960-е године представљају границу између тради-
ционалног и модерног начина живота и то се осликава и на друштвеном животу Алмашана. ''Скоро 
сасвим су нестале клупе са улица, на којима се сатима седјело и преклапало. Људи су сада запослени, 
ужурбани и немају времена да седе пред кућом''.46 

На то да су Алмашани још увек жељни да сачувају, негују и предају своју традицију и да још увек 
осете заједништво тог краја града, указује и овај племенити покушај становника Алмаша да упознају 
јавност са сопственом прошлошћу и вредностима али и опасностима које прете заједничком духов-
ном и материјалном наслеђу.

Нестанак духа Алмашког краја и могућности заштите 

Алмашки крај данас карактерише блоковска изградња на регулационој линији. Блокови су непра-
вилног облика, ограничени су кривудавим улицама, тј. основна улична структура је сачувана све до 
данас. У деценијама после Другог светског рата нису биле дозвољене промене овог дела града, да би 
се сачувао стари, аутентични амбијент.47 Због тога, инвеститорима ово подручје није било занимљи-
во, а власници нису били у могућности да одржавају своје домове по прописаним правилима, зато је 
Алмаш, упркос посебног духа, постао симбол сиромаштва.

Улица Милана Ракића

45    Стајић, 1947,  38. стр.
46    Општински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад - Дневник, 25. јул 1963.
47     http://www.udruzenjepreduzetnikans.com/HTML/Almaski%20kraj%20Podbara.html
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У временима транзиције и Алмашки крај мења своје првобитне одлике. Стари грађевински фонд по-
степено нестаје. Алмаш је изгубио сеоски карактер, изглед и намена објеката у овом крају је разноврсна, 
неуједначена. У последњим годинама услед убрзане урбанизације израсли су објекти вишепородичног 
становања, који ни у ком погледу нису усклађени са традицијом простора у ком су настали.

У највећем броју је присутно становање, у облику једнопородичних сеоских кућа, грађанских домо-
ва све до вишепородичних зграда. Алмашки крај је од свог настанка био препознатљив по пољопри-
вреди и по сеоском начину живота. Управо је та функција највише угрожена у данашње време, а томе 
доприности и неконтролисано рушење паорсих кућа, које су главни носиоци алмашког духа.  

Делимично сачувана дужна кућа

Оно што је свакако највредније у овом делу града и што је до данас сачувано је првобитна урба-
на матрица, коју карактерише органски развој, прилагођавање природним и друштвеним условима. 
Друга, исто толико вредна компомента Алмашког краја је нематеријално наслеђе, дух места и со-
циолошки, друштвени фактор. Алмаш још увек носи у себи идентитет старог Новог Сада и првих 
досељеника из села Алмаш.

Препознавање Алмашког краја као културног добра омогућило би његову заштиту као просторне 
културно-историјске целине, јер заштитом појединих објеката није могуће сачувати амбијенталну 
вредност. Но, до данас је заштићена Законом о културним добрима само црква Света три јерарха, а 
грађевине, које чувају вредности народног неимарства и указују на временом развијене грађанске 
потребе и навике становништва,  чинећи амбијент специфичним, полако нестају.  Нестанак једне 
грађевине још не мења слику једног дела града, али ако се не зауставља неконтролисано рушење, 
онда нестанком грађевинског фонда нестаје и специфична средина. Највећи задатак стручњака је 
да заштите ово село у граду и да створе услове за то, да градитељско наслеђе Алмашког краја буде 
средство, а не кочница развоја. 
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Закључак 

Заштитом ове просторне културно-историјске целине би се очувао аутентичан амбијент Алмашког 
краја, његово материјално, исто тако и нематеријално наслеђе, дух места. Представљао би живот 
Новосађана од настанка насеља до модерних времена, од насељавања паора, преко живота гранича-
ра, занатлија и трговаца, до савременог човека.

 
Данас Алмашки крај мења свој лик, градитељско наслеђе се немилосрдно уништава, иако би требало 

да се претвори у средство развоја овог дела Новог Сада и да буде један од главних туристичких атракција 
града. Највећа вредност и чар Алмашког краја је можда најбоље описана у књизи о Новом Саду, која је 
објављена средином XX века, у време када је овај део града још вредно чувао своју аутентичност:

Тај карактеристичан тлоцрт, ударен још при првом насељавању, исти је у основи и данас, као што 
је то случај са Алмашким крајем, градским делом, који свакако највише подсећа на свој лик из ста-
рог времена. Треба проћи улицама од Николајевске цркве, североисточно према Алмашкој, поред 
данашње зграде Матице српске, некадашњим Ханским сокаком и ући у сплет уличица захваћених 
улицама Стеријином и Земљане ћуприје, у оне кривудаве и на један интиман начин старинске живо-
писне сокаке, да би се доживело нешто од атмосфере овога дела града без архитектонских споменика, 
изграђеног од земље, трске и дрвета.48
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