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У непосредној околини централне зоне Новог Сада остао је сачуван крај који својим амбијентом 
буди пажњу. Невелико подручје, које од свог настанка носи назив Алмашки крај, карактеристично 
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ставља архитектонски склоп који је потребно сачувати као вредно културно наслеђе.
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1. Увод

Предметно подручје је у оквирима града Новог Сада невелико, но ипак својом амбијенталном вред-
ношћу буди пажњу и поштовање. Представља целину у којој је осликан један културно-историјски 
и урбанистичко-архитектонски амбијент из времена настајања и развоја града, а чија се посебност 
огледа у хомогености континуираног развоја његове стамбене архитектуре од једноставних паорских 
кућа до грађанских објеката с почетка двадесетог века. Несумњиво, да би један део града наставио 
да живи, мора да се развија заједно са њим. Ипак, на овом подручју догодили су се нови урбанис-
тички и архитектонски продори који су више нарушили него допринели очувању амбијенталности 
и подизању квалитета живота у овом делу града. Од великог је значаја пробудити свест о културно-
историјским вредностима и очувању идентитета подручја које је у непосредној близини ужег цен-
тра града, како би се сачувало оно што је остало вредно, а грешке не би поновиле. Урбана обнова 
и ревитализација поменутог простора требало би да се одвија у правцу побољшања социјалног и 
друштвеног квалитета живота, културном просперитету и очувању просторног идентитета, како би 
овај невелики простор учествовао у модерном друштвеном и културном развоју Новог Сада.

2. Положај Алмашког краја у урбаној матрици града

Анализирајући карте из XVIII  века, на којима је забележен рани настанак и развој града јасно се 
уочава простор који је означен именом “Allmascher Kraÿ”. На плану из 1745. године овај простор ло-
циран је на североисточном делу града изнад мочварног рукавца и по њему се може закључити да је 
у питању спонтано настајање дела града, под утицајем рељефа и хидрографије.

Прилог број 1- Нови Сад – План из 1745. године, инжењер А. Калшмит
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Добијањем статуса слободног краљевског града повељом из 1748. године од стране царице 
МаријеТерезије град Нови Сад почиње урбанистички да се развија спровођењем првих урбанистич-
ких решења што је обухватало регулацију улица по претходно утврђеном правилу као и јасну парце-
лацију блокова насталих у ранијем периоду. Ипак, поменуто подручје остаје неизмењено. У каснијем 
периоду, током XIX века, на развој архитектуре овог краја утицао је карактеристичан сплет улица, 
формираних у најранијем периоду, врло уског профила које формирају мале блокове неправилног 
облика унутар назначеног простора. Ова мрежа улица уочава се јасно на плану из 1877.године.

Прилог број 2 - Нови Сад – План из 1877. године
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Неправилни блокови издељени су на парцеле које су својом краћом страном постављене управно на 
улични фронт. Објекти су изграђени на ивици парцеле са уличне стране и тиме су формирани конти-
нуирани улични фронтови. У дубини парцеле налазиле су се економски објекти и простране баште. 
Парцелација спроведена у прошлости, која се јасно уочава на плану Јозефа Саутера из 1885. године, 
у већој мери, задржана је до данас.

Прилог број 3 - Нови Сад – План Јозефа Саутера из 1885. године

У каснијем периоду замену мањих објеката већим пратимо дуж значајнијих уличних праваца који 
уоквирују Алмашки крај, док се у унутрашњости овог простора, на парцелама мањих попречних 
улица задржавају мањи објекти руралног карактера. Ниски приземни објекти сазидани од трошног 
материјала прекривени трском касније су обзидани чврстим материјалом и прекривени бибер цре-
пом. Без нарочитих стилских особености, куће руралног типа, окружене су лепим повртњацима и 
баштама и настале су у делу града који је оивичен улицама са грађанским приземним и спратним 
кућама изграђеним од чврстог материјала, у почетку покривених шиндром која је у каснијем периоду 
на већини објеката замењена црепом. Управо ово представља главну карактеристику архитектонског 
наслеђа овог подручја.2

2    Заштита урбаног наслеђа у урбаној структури Новог Сада, Покрајинског завода за заштиту споменика кул-
туре Нови Сад, Нови Сад , 1983. стр. 75.
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Прилог број 4- Нови Сад – План из 1900. године

   Посматрајући формирање уличних праваца и раних кућишта који се уочавају на старим картама и 
плановима можемо закључити да се ради о једном од најстаријих делова града Новог Сада. Означени 
простор под поменутим именом био је знатно већи, да би се у каснијем периоду поделио на два дела 
од којих се западни део развијао као део централног језгра града, а источни део као његово предграђе. 
Упоредном аналзом поменутог плана из 1745. године са урбанистичким плановима из каснијих пе-
риода, плановима из 1885, 1900, 1929, 1949. године па све до данас, истичу се уцртани правци улица 
на источном делу градског простора који одговарају данашњим  јаким саобраћајницама. Управо ове 
саобраћајнице чине границе простора који данас називамо Алмашким крајем. Ти потези данас од-
говарају Темеринској улици у правцу запад-исток, од угла са Кисачкомулицом до угла са Алмашком 
улицом, затим спуштајући се ка југу Алмашком улицом до Улице Ђорђа Рајковића, даље Улицом 
земљане ћуприје и Улицом Матице српске на југу, па преко Трга МаријеТрандафил на западу до угла 
са Темеринском улицом. Иако настале у најранијем периоду урбанистичког развоја града, правци 
пружања улица као и њихови профили задржали су се до данас. Уске улице, густо изграђених фрон-
това неправилно вођених наслеђеном урбанистичком матрицом у којој су се имплементирали мали 
скверови и тргови као посебне микроцелине, чине атмосферу овог краја посебном. Архитектонска 
одредница границе Алмашког краја свакако јесу већи и значајнији објекати јавног карактера поди-
гнуту на овом простору, због тога можемо рећи да се Алмашки крај простире од објекта Матице српс-
ке на југо-западу до Алмашке цркве на северо-истоку која својим положајем и монументалношћу 
доминира Алмашким крајем.
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Прилог број 5 - Нови Сад – План из 1929. годинe
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3. Грађанска архитектура Алмашког краја

3.1 Опште стилско-архитектонске карактеристике

Алмашки крај поред историјске има и стилско-архитектонске вредности, но како говоримо о крају 
који је био насељен становништвом нижег социјалног сталежа, највећи број објеката је скромних ди-
мензија, једноставног конструкцијског склопа и скромне палете материјала, лишен стилских украса 
и као појединачна архитектонска дела они немају посебну вредност. Ипак на овом простору присутна 
је амбијентална вредност коју чини очувана урбанистичка мрежа и наслеђен архитектонски склоп. 
Оно што чини амбијент простора поред сплета улица које пролазника наводе на правац кретања сва-
како јесу објекти, њихов габарит, композицијско решење, оригинална декорација, забат, капија или 
бедем, постојање оригиналне столарије и браварије, сваки оригинални стилско-архитектонски детаљ 
сачуван на објектима градитељског наслеђа. Економски развој града, кроз векове, природно је пратио 
архитектонски преображај, те се друштвени и економски просперитет грађанства огледао у подизању 
како јавних тако и приватних објеката

стамбеног карактера.Највећи број сачуваних објеката грађанске архитектуре лоцираних на просто-
ру Алмашког краја припада периоду од друге половине XIX века и прве половине XX века. Претежно 
су то партерне и високопартерне породичне стамбене куће.3 Нови стамбени објекти грађанске ар-
хитектуре изграђени су на месту претходних стамбених објеката руралног типа, на већ утврђеној, 
постојећој парцели, те су због тога основе често формиране под неправилним углом и измештене из 
правилне осе симетрије. Већи број објеката стамбеног карактера заузима цео улични фронт, док су 
крила објекта постављена ободом парцеле градећи основу објекта у облику неправилног ћирилич-
ног слова «Г» или «П» у зависности да ли објекат има једно или два бочна дворишна крила. Овако 
формиране основе стамбеног објекта имају врло уједначену просторну организацију. Улични тракт 
је по правилу правоугаони или трапезаст што је зависило од наслеђеног облика парцеле. Главни 
улаз у објекат постављен је централно или са стране, док се главне просторије, собе и салони, ређају 
бочно од улаза. Додавањем дворишних крила усложњава се функционална шема. У њима су биле 
смештене помоћне просторије као што су кухиња, оставе, просторије за послугу и сл. Иако уједначе-
не функционалне шеме, ови објекти разликују се не само по величини хоризонталног и вертикалног 
габарита него и по одабиру материјала од кога су изграђене, начину градње као и квалитету и начину 
завршне обраде.Објекти су зидани тако да су најчешће темељни и подрумски зидови у доњој зони 
зидани каменом, а у горњој зони опеком, велике ширине са отворима за вентилисање подрумског 
простора. Подрумске просторије су најчешће засведене полуобличастим зиданим сводом. Већи, бо-
гатији објекти, зидани су у опеци, док су објекти мањег габарита у горњој зони често зидани у набоју. 
Кровна конструкција је дрвена у једноставном конструктивном систему, а кров је прекривен бибер 
црепом. Некада су већи објекти били прекривени етернит полочама да би у каснијем периоду етернит 
био замењен бибер црепом.Честа је појава да је бибер цреп у последње две деценије замењен фалцо-
ваним црепом. Једноставни конструктивни систем као и примену класичних, традиционалних мате-

3    Детаљни урбанистички план Подбаре-Нови Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за заштиту 
споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 17.
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ријала за изградњу објеката, на овим просторима током XIX и са почетка XX века, могуће је исчитати 
из детаљних техничких описа, премера и предрачуна, као и планова и цртежа, који су саставни део 
предмета сачуване архивске грађе.

Када говоримо о завршној обради ентеријера и екстеријера истичу се куће богатијих грађана, влас-
ника објеката из времена када су подигнути објекти, ипак без великих креативних претензија. На 
подручју Алмашког краја, у скромном стилско-архитектонском репертоару, од стилова се јављају 
историцизам, сецесија и скромни примери модерне. Анализом објеката на овом подручју долази се 
до закључка да је примену стила могуће читати искључиво на чеоној, уличној фасади, док се у на-
чину градње као и у просторној композицији објекти не разликују, без обзира да ли њихова улична 
фасада

припада историцизму или сецесији. Упоредном анализом архивске грађе, планова и цртежа који 
сусачувани, можемо закључити да је често био случај обнове старе, постојеће куће у тренутни помод-
ни стил, по систему уклањања старе малтерске пластике и аплицирањем нових украса у актуелном 
орнаменталном систему. Интересантно је напоменути да сачувани пројекти, како мањих тако и већих 
стамбених објеката садрже искључиво цртеже основа и пресека објекта, те се лако може закључити 
да су се приликом завршне обраде фасаде користили уједначени мотиви без унапред планираног 
распореда.

Резултат овакве завршне обраде често је улична фасада са украсима који пропорцијски нису укло-
пљени са величином отвора на објекту као ни са самим габаритом изграђеног објекта.Уколико објекат 
није драстично девастиран у протеклом периоду, стил се може разликовати преко детаља столарије, 
врата и прозора, као и ситних детаља браварије, шарки и бравних механизама, затим олучница и ук-
расних казана за сакупљање кишнице.

Посматрајући уличне низове значајно је напоменути да су врло ретке групе објеката које су сачу-
вале стилски репертоар у континуитету. Као и у другим крајевима града и у овом се, масивношћу и 
богатом декорацијом, скупљом опремом и позицијом, истичу куће имућних власника.4 Управо оне 
представљају траг грађанске архитектуре из последњих векова континуираног настајања али и нес-
тајања вредности на овом простору.

3.2 Примери стамбених објекта грађанске архитектуре изграђени крајем XIX
и почетком XX века

Алмашка улица у којој се налази Алмашка црква, тј. српска, православна црква св. Три јерарха, 
једна је од ретких у којој је сачуван стилски репертоар у континуитету. Како су стамбене објекте у 
непосредној близини цркве градили имућнији грађани, ове грађанске куће истичу се својом величи-
ном и богатијом декоративном обрадом уличне фасаде. Својом позицијом, масивношћу и богатом 
завршном обрадом посебно плене објекти на самом почетку улице у потезу од Темеринске улице ка 
Алмашкој цркви, посебно објекти са кућним бројевима три, четири, пет и шест. Дозвола за градњу 

4    Детаљни урбанистички план Подбаре-Нови Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за заштиту 
споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 20.



82

М И Р Ј А Н А  С Л А Д И Ћ

куће у Алмашкој улици број 3 издата је власнику Душану Ракићу 1928. године. Пројекат је израдио 
Илија Аврамовић. Према пројекту предвиђене су три собе са улице и улаз из ајнфорта.5 Објекат је 
изграђен у стилу сецесије и до данас је остао у већој мери сачуван. Ајмфорт капија је позиционирана 
са десне стране, а на уличној фасади је отворено пет великих прозорских отвора од којихје централ-
ни, највећи, истакнут у плитком ризалиту, док су бочни, нешто мањи, удвојени. Отвори су наглашени 
плитком геометризованом малтерском пластиком у форми рама.

Фотографија број 1 - Кућа у Алмашкој улици број 3

У непосредној близини налази се једна вишеспратница подигнута у стилу позног историцизма. Кућа 
уАлмашкој улици број 4 једна је од ретких вишеспратница изграђених у овом стилу на предметном 
подручју. Поред адаптација које је претрпео, објекат је, са чеоне фасаде, уз мање измене колорита и 
начина завршне обраде остао у изворном облику. Елагантна фасада подељена је плитким кордонским 
венцем на приземље и спрат. Изнад високе сокле налази се шест прозорских отвора, док се ајнфортни 
улаз налази са леве стране. На спрату је отворено седам прозорских отвора у оси отвора приземља.

Фасада објекта равно је малтерисана, а отвори на њој су наглашени једноставним малтерским ра-
мовима. Отвори на спрату су додатно надвишени хоризонталним испустом који подсећа на хоризон-
тални фронтон. Улична фасада се завршава равно малтерисаним и једноставним поткровним венцем. 
Пројекат није сачуван. Постоје само скице адаптације зграде из 1953. године. Урађени су пресеци 
постојећег стања и планираног померања преградних зидова. У решењу за адаптацију се наводи да 
је грађена за кафану и собе за преноћиште. На корицама је уписана 1925. година са знаком питања. 
Изглед зграде одговара претпостављеној години градње. Скице нису потписане. Решење је потписао 
инг. Војислав Мандић.6

5    Техничка архива Скупштине града Новог Сада, предмет ТА.СГ. 4/1928-485.
6    Детаљни урбанистички план Подбаре-Нови Сад,  услови и мере заштите 1-94, Општински завод за заштиту 
споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 36.
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Фотографија број 2 - Кућа у Алмашкој улици број 4

Једна од истакнутих примера грађанске архитектуре представља кућа у Алмашкој улици број 5. 
План велике куће Аћимовић Миклоша која заузима готово целу површину кућишта, а који је израдио 
зидар Кревешић Иштван (комплетан план) оверен је 1903. године.7 Високопартерна стамбена кућа 
са подрумским просторијама подигнута је у стилу сецесије. Објекат је симетричан како у својој ос-
нови тако и богатом декорацијом уличне фасаде. Ајнфорт капија је централно постављена. Лево и 
десно од капије нижу се прозорски отвори. Прозорски отвори удвојени су у пољима, а као и улаз у 
објекат лучно су засведени. Прозорски отвори наглашени су профилисаним рамовима и надвишени 
украсом геометријског мотива са стилизованим волутама изведени у плиткој малтерској пластици. 
Бочно на фасади истичу се плитки ризалити наглашени широким пиластрима, који су у доњој зони 
канеловани, а угорњој зони декорисани мотивом венчића и украсне траке. Поткровни венац богато 
је декорисан, наглашен конзолама распоређеним дужином целе фасаде и плитким слепим аркадама 
распоређеним у пољима између. Према пројекту који се налази у архиву, декорација уличне фасаде 
није у потпуности изведена према цртежу, а објекат је претрпео мање измене током времена. Како 
се на архивском пројекту налази цртеж фасаде где је изнад бочних ризалита подигнута богата атика 
са украсним вазама, остаје питање на које треба дати одговор током неке будуће реконструкције, да 
ли је атика подигнута по пројкту па касније уклоњена или је и ту дошло до одступања као и током 
извођења декоративне малтерске пластике.

7    Гобец, М., Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1748-1918), Збирка планова и карата, 
Историјски архив града Новог Сада, 1985, стр. 190.
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Прилог број 6 - Кућа у Улици Алмашкој број 5; План велике куће која заузима готово целу површину 
кућишта Аћимовић Миклоша, који је израдио зидар Кревешић Иштван ( комплетан план) оверен 

1903. године. Са уличне стране кућа има два већа стана, по један са сваке стране колског улаза, а у 
дворишним крилима направљено је више мањих станова за издавање. Фасада на пројекту урађена 

је у стилу профане сецесије са много китњастих академских детаља.
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Фотографија број 3 - Кућа у Алмашкој улици број 5

Кућа у Алмашкој улици број 6, подигнута је према пројекту архитекте Ђорђа Табаковића 1930. го-
дине, за власника Дејана Живановића.8 Иако према просторној композицији објекат припада стилу 
историцизма, завршна обрада фасаде је мешавина историцизма и модерне. На уличној фасади доми-
нирају три пута по три висока трокрилна прозора. У централном плитком ризалиту налазе се три про-
зора лучно засведена, док су остали прозори правугаоног облика. Ајнфорт капија, лучно засведена, 
позиционирана је лево од прозорских отвора. Богато профилисаним рамом наглашени су отвори на 
фасади која је равно малтерисана. Изнад прозора налази се спратни венац док је изнад њега наглашен 
равно малтерисан поткровни венац.

Фотографија број 4 - Кућа у Алмашкој улици број 6

Хронологији развоја стамбене архитектуре Алмашког краја свакако доприноси вишепородични 
спратни објекат у Алмашкој улици број 14. Заједно са објектом из Пећке улице чини целину, а из-
грађен је устилу модерне. Равно малтерисана фасада подељена је на зоне јаким кордонским венцем. 
Надвишена је јаком атиком испод које се налази поткровни венац. Сучељавање ова два објекта на-

8    Техничка архива Скупштине града Новог Сада, предмет TA.SG. 4/55-1930.
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глашено је нешто вишом атиком те се визуално добија утисак «куле» на углу којој парира плитки 
ризалит надвишен истом атиком са супротне стране објекта. Током последње две деценије догодиле 
су се измене на објекту. На углу је надограђена етажа, што је у великој мери нарушило пропорцијске 
односе оригиналног архитектонског дела. Занимљиво је напоменути да је део зграде на левој страни 
пројектовао архитекта Ђорђе Табаковић 1932. године.9

Фотографија број 5 – Низ кућа у Алмашкој улици од броја 18 до броја 14

Сачувани низ парне и непарне стране Алмашке улице у већој мери није нарушен. Остали објекти 
који чине ове низове доприносе амбијенталној вредности микроцелине. Објекти подигнути у стилу 
историцизма и модерне доприносе свеукупном амбијенту. Наведени објекти сами за себе немају већу 
стилско архитектонску вредност уколико нису сачувани у ансамблу који окружује Алмашку цркву.

Фотографија број 6 - Визура Алмашке улице од угла са Темеринском улицом

Фотографија број 7 – Кућа на углу Светосавске улице и Алмашке улице
9    Техничка архива Скупштине града Новог Сада, предмет TA.SG. 4/2.11.1932; 08.06.1932.



87

М И Р Ј А Н А  С Л А Д И Ћ

Улица Саве Вуковића крије посебан шарм у разноврсној палети великих стамбених објеката са 
краја XIX и почетка XX века. Низ који чине објекти парне стране у великој мери остао је сачуван. 
У овом низу издвајају се објекти са бројевима један, шест, осам, десет и дванаест, а нешто даље, на 
малом скверу доминира објекат са редним бројем петнаест.

Фотографија број 8- Взура са угла улица Саве Вуковића и Земљане ћуприје

Кућа у Улици Саве Вуковића број 8 изграђена је највероватније пред Први светски рат, јер је кућиште 
на картама израђеним до 1900 године било празно, а објекат се први пут уочава на картама са почеткa XX 
века. Објекат изграђен у стилу необарока у великој мери прати суседни објект како својом висином тако и 
композицијским решењем чеоне фасаде. Симетрично решена фасада наглашена је централно поставље-
ном ајнфорт капијом од које се лево и десно нижу прозорски отвори. Отвори на фасади су лучно засведени 
надвишени полукружним фронтоном. Фасада је богато декорисана малтерском пластиком, у доњој зони је 
висока сокла обложена вештачким каменом, а у горњој зони богато профилисана. Зидна платна обложена 
су клинкер опеком док су поља око отвора равно малтерисана и на њима се налази декоративна малтерска 
пластика. Лево и десно од ајнфорт капије улази се у два одвојена стана. Споредни улази налазе се у дво-
ришту. Испод уличног крила налази се пространи подрум са зиданим полуобличастим сводом.

Фотографија број 9 - Кућа у Улици Саве Вуковића број 8
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Кућа у Улици Саве Вуковића број 10 је високопартерна стамбена кућа подигнута на углу улица Саве 
Вуковића и Земљане ћуприје у стилу необарока. Грађен је као стамбени објекат основе формиране у 
латинично слово «P». Објекат има приземље и подрум засведен пруским сводом. Симетрично организо-
ване и богато декорисане фасаде са малтерском пластиком, сачувале су свој оригинални изглед до данас. 
Сви прозори повезани су богато профилисаним подпрозорним венцем, а уоквирени профилисаним про-
зорским рамом изведеним у малтеру. Прозорски отвори надвишени су удвојеним, равним полукружним 
фронтоном ослоњеним на конзолама. На објекту је сачувана и оригинална столарија прозора и улазних 
капија. Сокла је равно малтерисана, а површина фасадног зида је од фасадне опеке. Објекат има пешачки 
улаз из Улице Саве Вуковића, а колску, ајнфорт капију из Улице земљане ћуприје. Објекат је грађен у 
првој деценији XX века по налогу столара Гавре Иванчевића. Завршен је 1908. године и све до Другог 
светског рата био је породична кућа Иванчевића, након којег је већим  делом национализована.10

Фотографија број 10 - Кућа у Улици Саве Вуковића број 10, детаљ

Јединственом изгледу сквера који је настао укрштањем улица Саве Вуковића и Земљане ћуприје допри-
носи и објекат на супротном углу. Кућа у Улици Саве Вуковића број 12, иако је претрпела значајне изме-
не од свог настанка, са објектима своје непосредне околине доприноси атмосфери ове микроцелине. На 
њој се могу препознати карактеристике необарока, стила у којем је подигнута почетком XIX века. Нека 
будућа реконструкција овог објекта требало би да буде усмерена ка враћању оригиналног изгледа. 

10    Детаљни урбанистички план Подбаре-Нови Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за заштиту 
споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 193.
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Кућа у Улици Саве Вуковића број 15 изграђена је на углу улица Саве Вуковића и Светосавске. 
Концепцијски, подигнута је као сецесијски објекат, али се на њој могу препознати елементи надолазећег 
стила, модерне. Угаони објекат облика ћириличног слова «Г» је високопартерна стамбена кућа са проши-
реним садржајем. На углу се налази просторија пословне намене, дућан. Кућа је изграђена 1930. године 
по налогу Јована Константиновића. Кућу је пројектовао Ђура Грубишић али фасада није изграђена до-
следно према пројекту.11 Улаз у стамбени део објекта налази се на бочној фасади, из Улице Саве Вуковића. 
Улаз у објекат је преко широке ајнфорт капије, смештене у поље наглашеним плитким, хоризонтално 
фугованим, пиластрима који су завршени капителима са акантусовим лишћем. Улаз у пословни простор 
налази се на самом углу који је засечен под 45 степени. Лево и десно од улаза, постављен је по један из-
лог великих димензија. Улазни отвори надвишени су атиком. Атика је завршена профилисаним венцем. 
На крајевима атике постављена је по једна украсна ваза. У пољу изнад улаза у стамбени део објекта, на-
лази се уоквирен псеудомедаљон са уписаном годином изградње, док су изнад улаза на углу у медаљон 
уписани иницијали наручиоца пројекта. Прозори су великих димензија. Четири трокрилна прозора се 
налазе са стране објекта из Улице Саве Вуковића по два лево и десно од улазне ајнфорт капије, док се 
два, нешто мања налазе на страни објекта из Светосавске улице. Испод сваког прозора налази се украсна 
балустрада. Фасаде су декорисане једноставном, геометризованом малтерском пластиком. Поткровни 
венац не постоји али је стреха подухваћена низом стилизованих конзола, ободом целог објекта.

Фотографија број 11- Кућа у Улици Саве Вуковића број 15

Наспрам куће у Улици Саве Вуковића број 15 налази се објекат под редним бројем седамнаест, а на 
парној страни налазе се вредни стамбени објекти под редним бројем шеснаест, осамнаест и двадесет, 
који заједно са поменутим објектом чине амбијент сквера, посебну амбијенталну микроцелину у урба-
ној матрици Алмашког краја. Кућа у улици Саве Вуковића број 20 је изграђена према пројекту који је 
оверен 6. септембра 1901.године.12 План за изградњу велике куће која покрива већи део кућишта Јована 
Живановића израдио је зидар Тикмајер Антон. Угаони објекат је подигнут на укрштању улица Саве 
Вуковића и Милана Ракића. Својом позицијом формира полуатријумски простор дворишта трапезног 
облика. Током протекле две деценије објекат је претрпео значајне измене таванског простора и у вели-
кој мери изгубио оригиналне стилске карактеристике.

11    Детаљни урбанистички план Подбаре-Нови  Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за заштиту 
споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 200.
12    Историјски архив Новог Сада, Фонд Магистрата, предмет IANS-F.1.214890/1901.
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Прилог број 7 - Кућа у Улици Саве Вуковића број 20; План за изградњу велике куће која покри-
ва већи део кућишта Живановић Јована израдио је зидар Тикмајер Антон. (ситуација у малој 

размери,основа приземља и подрума са карактеристичним пресецима). Колски прилаз у двориште 
је из Улице Саве Вуковића по средини објекта, а пешачки из суседне улице такође по средини обје-

кта. Уцртано је више мањих станова (К+С),вероватно намењених издавању (16 станова). На 
крају дворишног крила  уз леву бразду је смештен wc, а бунар је на средини дворишта.13

Фотографија број 12 – Визура на Улицу Саве Вуковића из Светосавске улице

13     Гобец, М.,, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1748-1918), Збирка планова и карата, 
Историјски архив града Новог Сада, 1985, стр. 200.
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Прилог број 8 – Кућа у Улици Хаџи Светићева број 7; План за изградњу куће Фаркаш Лајоша, коју 
је израдио зидарски мајстор Лерц Роберт (основа и пресек). Кућа је типа» на лакат»са колским 

улазом на десној страни и великом  радионицом која обухвата целу кућу.14

14    Гобец, М., Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1748-1918), Збирка планова и карата, Ис-
торијски архив града Новог Сада, 1985, стр.258.
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Фотографија број 13 - Кућа у Улици Хаџи Светићева број 7, детаљ

  У систему неправилних улица крије се много објеката стамбене архитектуре из XIX и са почетка 
XX века који су вредни пажње. Многи од њих остали су усамљени између нових објеката невешто 
уклопљених у постојеће старо ткиво. Кућа у Улици Матице српске број 18  је високопартерна кућа до-
минантног положаја. Лоцирана је на углу Улице Матице српске и Косте Хаџи мл. Објекат је изграђен 
у стилу необарока. Пројектована сложена основа са подрумским простором и приземљем која затвара 
велико двориште, а испред објекта формира предпростор у виду малог урбаног трга. На плану града из 
1900. године, могуће је препознати габарит овог објекта, према томе, као и по стилу у којем је изграђен 
објекат, можемо закључити да је кућа на овом кућишту била изграђена крајем XIX века. Главни улаз 
у објекат из Улице Матице српске је наглашен фуговањем равно малтерисане фасаде и конкавно је 
обрађен уз сам отвор улаза. На фасади из Улице Матице српске доминирају велики прозорски отвори. 
Прозорски отвори из Улице Матице српске богато су профилисани и надвишеном архиволтом истурени 
на зидном испусту. Клупице прозора ослањају се на две масивне конзоле између којих је удубљење у 
виду нише. Лизене се спуштају до дна сокле, тј. до нивоа улице.15 Између поља у којима су смештени 
прозорски отвори налазе се равно малтерисана поља. Прозори на крилу из Улице Косте-Хаџи мл. су 
нешто једноставније декорисани, надвишени једноставном архиволтом без украса.

15    Детаљни урбанистички план  Подбаре-Нови Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за заштиту 
споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 128.
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   На левом страни овог крила позиционирана је улазна капија. Фасадно платно из улице Косте-Хаџи 
мл. фуговано је целом дужином објекта. Објекат је уз мање измене остао сачуван до данас.

Фотографија број 14- Кућа у Улици Матице српске број 18

Фотографија број 15 - Куће у Улици Матице српске број 17 и 15
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Занимљив потез стамбених објеката чине и објекти подигнути у стилу историцизма, са богатом очу-
ваном декорацијом, нешто ниже у Улици Матице српске са кућним бројевима седамнаест и петнаест и 
објекат преко пута њих са кућним бројем двадесет и шест. Ови објекти свакако представљају позитиван 
пример чувања градитељског наслеђа. Палата на тргу Марије Трандафил један од највреднијих приме-
ра мађарске сецесије на простору Новог Сада. Изграђена је као стамбена палата 1909. године у стилу 
сецесије. Архитекта који је израдио пројекат је Липот Баумхорн, који је познати новосадски архитекта и 
неки од његових познатијих пројеката су комплекс новосадске синагоге, «Менратова палата» и објекат 
Војвођанске банке на Тргу Слободе.16 Пројектована је и изграђена као затворени, правоугаони, једин-
ствени корпус код којег улично вишеспратно крило са приземним дворишним објектом чини атријум-
ско двориште у средини. Стил је до најмањих детаља доследно примењен у и ентеријеру и у екстерије-
ру.17 Објекат је до данас сачуван у изворном облику. Главна фасада носи све одлике мађарске сецесије. 
Завршна обрада фасаде је изведена у разноврсним материјалима, ружичастом камену, фасадној опеци, 
малтеру и штуко пластици. На балконима се налазе гвоздене ограде. У духу сецесије изведена је сто-
ларија са декоративним орнаментима на крилима ајнфорт капије. Централна зона фасаде наглашена је 
ајнфорт капијом и обличастим еркером изнад ње. Са леве и десне стране налазе се плитки ризалити који 
одговарају бочним дворишним крилима. Објекат је надвишен високим надзитком декоративно обрађе-
ним на којем су отворени тавански прозори у виду окулуса.

Прилог број 9 - Палата на Тргу Марије Трандафил у стилу сецеије. Адресе су се мењале, тако 
да је кућа која је данас на Тргу Марије Трандафил бр.14, некада била на адреси: Житни трг, Трг 

Кнегиње Зорке, Трг Светозара Марковића.

16    Дуранци, Б., Сецесија у архитектури Војводине, Графопродукт, Суботица, 2005. стр.69.
17    Детаљни урбанистички план  Подбаре-Нови Сад, услови и мере заштите, 1-94, Општински за-
вод за заштиту споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 21.
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Фотографија број 16– Палата на Тргу Марије Трандафил у стилу сецеије, даншњи изглед

3.3 Кафана «Три Круне» у Темеринској улици

Кућа у Темеринској улици број 1 просторно се налази на граници Алмашког краја. Ипак, њена улога 
у историји, тј. културно-друштвеном животу Алмашког краја била је велика. На месту данашњег обје-
кта постојала је кафана «Gasthof zu 3 Kronen». Одлука економског одбора да Лазар Дунђерски може на 
свом кућишту, на углу Темеринске улице са Кисачком улицом, тј. на раскрсници Салајке, Роткварије и 
Алмашког краја, да подигне нову зграду намењену за гостионицу «Три Круне», издата је 1896.године.18 
Једна од најпространијих партерних кућа сачуваних у старом делу града изграђена је у стилу истори-
цизма. Објекат је постављен тако да својим дугачким уличним крилима затвара парцелу и формира дво-
риште трапезног облика. Кућа је наменски пројектована и функционално решена до најситнијих детаља. 
У њој је према пројекту била смештена кафанска сала, сала за ручавање и све неопходне пратеће прос-
торије, кухиња, соба за бироше, штала, шупа за кочију. У кући су се налазила и два дућана смештена у 
крила објекта са улазима из Кисачке улице. Главни улаз у кафану налази се на самом углу, позициониран 
на засеченом пољу где се сучељавају два улична крака. Улаз је наглашен тако што је фланкиран компо-
зитним пиластрима. Над улазом подигнута је псеудо-класицистичка атика која наглашава поље у којем је 
смештен улаз. На уличним фасадама отворени су прозорски отвори и уска двокрилна врата у истој шири-
ни као и прозори. На крају крила из Темеринске улице отворена је велика ајнфорт капија. Улаз у ајнфорт 
фланкиран је композитним пиластрима, а поље улаза надвишено је псеудо- класицистичком атиком. Сви 
отвори су лучно засведени. Висока сокла завршена је богато профилисаним подеоним венцем. Равно 
малтерисано фасадно платно приземља издељено је фугама у широке хоризонталне траке. Поткровни 
венац био је богато профилисан, а испод њега се налази трака са пољима између којих се налазе отвори 
за вентилисање таванског простора. Отвори су затворени украсним решеткама квадратног облика. Поље 
испод поткровног венца наглашено је богато профилисаним подеоним венцем.Објекат који је некада био 
кафана «Три Круне « остао је један од ретких трагова прошлости у овом крају града. Темеринска улица 
се трансформисала у последње две деценије и у њој су остали усамљени примери стамбене грађанске 
архитектуре изграђени у неком од историјских стилова.

18    Историјски архив Новог Сада, Фонд Магистрата, предмет IANS-F.1.24788/1896.
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Прилог број 9 и број 10 - Кафана «Три Круне « у Темеринској улици; План за изградњу куће Лазара 
Дунђерског, којег је израдио Баумајстер Кицвегер Имре (ситуација, основе, пресек и изглед). Кућу је 
градио зидар Урбан Конрад.19

19     Гобец, М.,, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1748-1918), Збирка планова и карата, 
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Прилог број 11- Кафана «Три Круне « у Темеринској улици на разгледници са почетка XX века

Прилог број 12 - Кафана «Три Круне « у Темеринској улици на разгледници са почетка XX века

Историјски архив града Новог Сада, 1985, стр. 244.
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У периоду непосредно пре Другог светског рата, на Подбари је подигнуто неколико двоспратних 
стамбених објеката (Ђорђа Јовановића, Алмашка, Пећка) које су релативно безболно уклопљене у 
постојећу архитектуру. Изградњом вишеспратних стамбених објеката у другој половини XX века 
(непосредно уз Алмашку цркву у Улици Саве Вуковића и Стеријиној) неповратно је нарушен ам-
бијент старе Подбаре. Интерполације вишеспратних грађевина савремене архитектуре у наслеђено 
филигранско ткиво просторне стамбене зоне Алмашког краја су изразито агресивне. Овим ексцесним 
грађевинским интерполацијама је нарушена органска целина наслеђеног градског ткива, затворене 
су визура и створени непримерени међуодноси затечене и нове архитектуре у односу на величину га-
барита, висину објекта и његову обраду.20 У Алмашком крају изграђено је свега неколико великих јав-
них објеката као што су Матица српска и Занатски дом, који се истичу својим положајем, величином, 
архитектонским и стилским одликама и сви су подигнути по ободу посматране зоне уз Пашићеву 
и Темернску улицу. Српска православна црква св. Три јерарха, подигнута у другој половини XVIII  
века, је објекат који својим положајем и монументалношћу доминира целим Алмашким крајем.21

4. Заштита градитељског наслеђа у протеклом периоду на подручју Алмашког краја

Атинском повељом (1931.) скренута је пажња јавности на потребу очувања карактера и физионо-
мије града. Увођењем споменичке материје у просторно планирање понуђен је метод тзв. ”активне 
заштите” (Венецијанска повеља, 1964.) као свеукупне визије њеног опстанка, достојног свакодневни-
це. Решењем из 1948. године Алмашка црква (црква св. Три Јерарха) заведена је у регистар спомени-
ка културе у Војводини да би због великог архитектонског и локалног значаја проглашена добром од 
изузетног значаја тек 1990. године.22 На подручју Алмашког краја налази се још један објекат заве-
ден у регстар споменика културе Војводине 1973. године. Зграда Матице српске има архитектонски 
и културни зачај у историји развоја Новог Сада, те је категорисана као културно добро од великог 
значаја 1991. године.23 Покрајински завод за заштиту споменика културе је 1983. године сачинио 
детаљни елаборат под називом “Заштита урбаног наслеђа у урбаној структури Новог Сада”, у којем 
је обрађен и део под називом Алмашки крај. У елаборату се од стране стручњака поменутог завода 
истиче културни и хисторијски значај као и његове урбанистичке и архитектонске особености. Попис 
објеката претходне заштите који је сачињен 1991. године потврдио је мишљење да се највећа концен-
трација занимљивих објеката и вредних амбијената налази у делу Подбаре који се назива Алмашким 
крајем. Тачне границе Алмашког краја са улицама и уцртаним објектима назначене су на плану града 
из 1745. године. Његовим проширењем на исток насипањем терена који је каснијег
датума, формирана је Подбара.24 Општински завод за заштиту споменика културе Нови Сад, израдио 
је 1994. елаборат “Детаљни урбанистички план Подбаре - Нови Сад, услови и мере заштите 1-94”, 
за потребе Детаљног урбанистичког плана “Подбара” у којем је обрађено 18 улица са 227 објеката. 

20    Детаљни урбанистички план  Подбаре-Нови  Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за за-
штиту споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 18.
21    Детаљни урбанистички план  Подбаре-Нови  Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за за-
штиту споменика културе Нови Сад, 1994, стр. 18.
22    Службени гласник Републике Србије, број 6/90, 1990.
23    Службени лист АП Војводине, број 28/91, 1991.
24    Детаљни урбанистички план  Подбаре-Нови  Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за за-
штиту споменика културе Нови Сад, 1994, стр.1.
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Надлежна служба заштите споменика која је израдила овај елаборат нагласила је да је предметно 
подручје Алмашког краја са сачуваним карактеристичним сплетом улица, уједначеном просторном 
организацијом парцеле, ниским објектима у низу и очуваним уличним мобилијаром од великог зна-
чаја за подручје града, а поготово за његов ужи центар у чијем се склопу налази. Ипак до данас ово 
подручје није проглашено посебном амбијенталном целином града Новог Сада.
Наредних година надлежни завод издавао је услове за потребе израде Плана детаљне регулације дела 
Алмашког краја у Новом Саду, као и индивидуалне услове техничке заштите за предвиђене објек-
те у великој се мери ослањајући на елаборат из 1994. године. Ипак, измене које су се догодиле на 
постојећем грађевинском фонду Алмашког краја као и нови објекти подигнути током протекле две-
деценије више су неспретни продори у ову невелику целину старог дела Новог Сада који се свакако 
неби смели поновити, као и визуре које засметају оку.

5. Закључна разматрања

Мало је градских простора на територији града Новог Сада који имају посебан карактер, атмосферу 
исткану кроз деценије свога постојања и визуре скривених градских објеката и торњева. Алмашки 
крај управо јесте овакав. У време када се постојећи градски простори активно трансформишу, не тако 
ретко, градови почињу да личе један на други, те у том процесу губе свој идентитет и особену ат-
мосферу. Невелики простор у ужем градском језгру представља склоп вредног архитектонског фонда 
града у погледу прегледа континуиранг настанака и развоја урбане матрице и грађанске стамбене ар-
хитектуре од XVIII века, па током XIX века, све до прве половине XX века. Објекти немају посебне
стилске и архитектонске вредности у ширем смислу, али груписани на овом подручју у необичном 
склопу коју чини улична мрежа са формираним малим неправилним блоковима и скверовима чине 
овај простор јединственим. Циљ очувања амбијенталних вредности овог подручја свакако није њего-
ва пасивна конзервација већ, пре свега, активна заштита. Како би се омогућило чување вредног дела 
постојећег фонда објеката грађанске архитектуре мора се понудити адекватно решење за конзерва-
цију, реконструкцију и ревитализацију објеката као и могућност увођења овог дела града у његов
савремени развој тако што ће се омогућити изградња нових објеката, али у складу са постојећим 
фондом водећи рачуна да нови објекти треба да буду одраз времена у коме настају, а не опонашање 
стилова прошлих епоха. Потребно је наставити континуитет, а не зауставити се у времену.»Заштита 
историјског града изискује његово прилагођавање потребама савременог живота, али уз потпуно ува-
жавање његове суштине, структуре и историје. Одржавање урбане структуре, мреже и просторне ди-
мензије битно је и за заштиту његовог идентитета. Очување аутентичности његових ансамбала, као 
и споменика, великих и скромних, сходно принципима изложеним у венецијанској повељи из 1964, 
један је од фундаменталних циљева заштите. Поштовање ових веродостојности обухвата интегра-
цију савремене архитектуре у историјске градове. « Из Заштите историјских градова,Колоквијум у 
Брижу (Белгија), ICOMOS, 1975. година. 25

25    Вученовић, С., Урбана и архитектонска конзервација, Друштво конзерватора Србије, Београд, 2004, стр 
159.
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6. Прилози

6.1 Индекс архитеката и градитеља26

Име                                                       Објекат                                                         Година

1. Аврамовић Илија                             Алмашка 3                                                   1928.
2. Андрас Јакоб (угао)                         Х.Светићева 11/13                                       1906.
3.                                                            Саве Вуковића 5                                          1902.
4.                                                            Саве Вуковића 6                                          1906.
5. Баумхорн Лопот                               Трг Т.Марковића 12                                    1909.
6. Брезовац Андра                                Алмашка 7                                                   1906.
7. Бугарски Јован                                  Pетра Кочића 8                                            1852.
8. Вујић Живко (обнова)                      Милоша Обилића 3                                    1939.
9. Гусек Иштван(дворишни објекат)  Трг Т.Марковића 4                                      1913.
10. Грушић Ђура                                  Саве Вуковића 15                                        1930.
11. Дејановић Мита                              Матице српске 8                                         1930.
12.                                                          Милана Ракића 14                                      1936.
13. Ђорђевић Стефан                           Алмашка 20                                                 1850.
14. Злочић Ђорђе                                  Саве Вуковића 4                                         1939.
15. Каћански Данило(надоградња)     Темеринска 6                                              1940.
16.                                                          Алмашка 13                                                1934.
17. Кимнах Јожеф                                Алмашка 20                                                1853.
18.                                                          Саве Вуковића 29                                       1851.
                                                               Светосавска 15                                            1852.
19.                                                          Х.Светићева 2                                             1851.
20. Лихтнер Франц                              Барањска 9                                                  1893.
21.                                                          Златна греда 31                                           1885.
22. Лер Роберт                                      Милана Ракића 1                                        1923.
23.                                                          Саве Вуковића 1                                         1911.
24. (доградња)                                      Саве Вуковића 28                                       1913.
25.                                                          Х.Светићева 7                                             1914.
26. Ланчурски Ненад                           Милана Ракића 3                                        1940.
27.                                                          Милана Ракића 4/а                                     1940.
28. Лерер Виљам (обнова)                  Трг Т. Марковића 4                                     1931.
29. Перваз Јоца (обнова)                     Алмашка 24                                                 1919.
30. (обнова)                                           Милана Ракића 6                                        1942.
31. Петровић Васа(доградња)             Матица српска 10                                       1927.

26    Детаљни урбанистички план  Подбаре-Нови  Сад, услови и мере заштите 1-94, Општински завод за за-
штиту споменика културе Нови Сад, 1994., стр. 30.
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32. Петровић Сава(дворишна над.)Саве Вуковића 6                                         1922.
33. Паванч Иштван                           Скерлићева 22                                            1927.
34. Плетикосић Стеван                    Х.Светићева 10                                           1906.
35. Сич Фрања                                  Алмашка 18                                                1924.
36.                                                      Светосавска 18                                           1925.
37. Сотић Мартин                            Барањска 14                                                1890.
38. Стеван Станко                            Х.Светићева 6                                             1940.
39. Табаовић Ђорђе                         Алмашка 6                                                   1930.
40.                                                      Темеринска 8                                              1932.
41. Турански Стеван                        Ђорђа Јовановића 3                                    1931.
42.                                                      Матице српске 16                                       1934.
43. Тикмајер Антон                          Саве Вуковића 20                                       1901.
44. (дворишни објекат)                    Скерлићева 15                                            1921.
45. Тартић Стеван(доградња)          Скерлићева 27                                            1928.
46. Фајхтнер Лауренцијус               Златне греде 17                                           1852.
47. Фишер Pавле(доградња)            Милана Ракића 16                                      1932.
48.                                                      Милана Ракића 17                                      1932.
49. Фејеш Јожеф                               Петра Кочића 6                                          1857.
50. Фајст Стефан(надоградња)       Трг Т. Марковића 14                                   1938.
51. Франц Стефан                             Саве Вуковића 2                                         1888.
52. Филеп Јован                                Скерлићева 35                                            1930.
53.                                                       Х. Светићева 14                                         1939.
54. Цоцек Јожеф                               Петра Кочића 9                                           1902.
55. Шатрић Богдан                           Пећка 10, 12, 14                                          1928.
56. Шефт Теодор                              Петра Кочића 2                                           1852.
57. Шпиц Михајло                           Матице Српске 19                                      1894.
58. Шпиц Јожеф (доградња)           Скерлићева 15                                             1910.
59. Шумахер Александар                Саве Вуковића 3                                         1926.
60. Шпирта Јосиф                            Саве Вуковића 17                                       1927.

6.2 Тумачење скраћеница:

IANS-F.1. - Историјски архив Новог Сада, Фонд Магистрата
AV.ZPM - Архив Војводине у Сремским Карловцима, Збирка планова и мапа
AV.BUDM -Архив Војводине у Сремским Карловцима, Будимска управа Дунавске Бановине
A.SANU -Архив Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима
ROMS -Рукописно одељење Матице српске
TA.SG -Техничка архива Скупштине града Новог Сада



103

М И Р Ј А Н А  С Л А Д И Ћ

7. Литература

1. Дуранци Бела, Сецесија у архитектури Војводине, Графопродукт, Суботица, 2005. стр.69.
2. Ердујхељи Мелхиор, Историја Новог Сада, Нови Сад 1894. (Репринт).
3. Гобец Милан, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1748-1918), Збирка планова и 
карата, Историјски архив града Новог Сада, 1985.
4. Група аутора, Име и презиме Нови Сад, Прометеј, Нови Сад, 2009.
5. Маглић-Лозић, Одредница ''Алмашки крај'', Енциклопедија Новог Сада, Нови Сад, 1994.
6.Миловановић-Јовић Оливера, Грађа за изучавање споменика културе Војводине, Нови Сад, 1982.
7  Митровић Владимир, Архитекта Ђорђе Табаковић, Покрајински завод за заштиту споменика кул-
туре Петроварадин, Нови Сад, 2005.
8. Пушић Љубинко, Урбанистички развој градова у Војводини у XIX и првој  половини XX века, Нови 
Сад, Матица српска, 1987.
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11. Заштита урбаног наслеђа у урбаној структури Новог Сада, Покрајинског зазавода за заштиту 
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17. Историјски архив града Новог Сада.

8. Попис фотодокументације и прилога

8.1 Фотодокументација

Фотографија број 1 - Кућа у Алмашкој улици број 3, аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 2 - Кућа у Алмашкој улици број 4, аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 3 - Кућа у Алмашкој улици број 5, преузето са линка
http://www.kucacuvarkuca.com/?p=4921
Фотографија број 4 – Кућа у Алмашкој улици број 4
аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 5 – Низ кућа у Алмашкој улици од броја 18 до броја 14,
аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 6 - Визура Алмашке улице од угла са Темеринском улицом,
аутор фотографије Мирјана Сладић
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Фотографија број 7 – Кућа на углу Светосавске улице и Алмашке улице,
аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 8- Визура са угла улица Саве Вуковића и Земљане ћуприје,
аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 9 - Кућа у Улици Саве Вуковића број 8, аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 10 - Кућа у Улици Саве Вуковића број 10, детаљ, аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 11- Кућа у Улици Саве Вуковића број 15, аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 12 – Визура на Улицу Саве Вуковића из Светосавске улице, аутор фотографије 
Мирјана Сладић
Фотографија број 13 - Кућа у Улици Хаџи Светићева број 7, детаљ, аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 14- Кућа у Улици Матице српске број 18, аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 15 - Куће у Улици Матице српске број 17 и 15, аутор фотографије Мирјана Сладић
Фотографија број 16 – Палата на Тргу Марије Трандафил у стилу сецесије, данашњи изглед, преузето 
са линка  http://www.kucacuvarkuca.com/?p=4921

8. 2 Прилози

Прилог број 1- Нови Сад – План из 1745. године инжињера А. Калшмита, преузето са линка  http://
www.mzliman.org/akcije/2011/izlozbe/DanGrada/planovi/NOVI SAD1745stampa.jpg
Прилог број 2 - Нови Сад – План из 1877. године, архивска документација, Геоплан, Нови Сад
Прилог број 3 - Нови Сад – План из 1885. године Јозефа Саутера, преузето са линка
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.165776443479162.42267.151887988201341&type=3
Прилог број 4- Нови Сад – План из 1900. године, преузето са линка
http://www.mzliman.org/akcije/2011/izlozbe/DanGrada/planovi/NOVI-SAD1900stampa.jpg
Прилог број 5 - Нови Сад – План из 1929. године преузето са линка
http://www.mzliman.org/akcije/2011/izlozbe/DanGrada/planovi/NOVI-SAD1929stampa.jpg
Прилог број 6 - Кућа у Улици Алмашкој број 5, Историјски архив Новог Сада, Фонд Магистрата, 
предмет IANS-F.1.KIG.28675/908 (скениран)
Прилог број 7 - Кућа у Улици Саве Вуковића број 20, Историјски архив Новог Сада, Фонд Магистрата, 
предмет IANS-F.1.19471/1914 (скениран)
Прилог број 8 – Кућа у Улици Хаџи Светићева број 7, Историјски архив Новог Сада, Фонд Магистрата, 
предмет IANS-F.1.21480/1901 (скениран)
Прилог број 9 - Кафана «Три Круне « у Темеринској улици, Кућа у Темеринској број 1, Историјски 
архив Новог Сада, Фонд Магистрата, предмет IANS-F.1.18718/1902 (скениран)
Прилог број 10 - Кафана «Три Круне « у Темеринској улици, Кућа у Темеринској број 1, Историјски 
архив Новог Сада, Фонд Магистрата, предмет IANS-F.1.18718/1902 (скениран)
Прилог број 11 - Кафана «Три Круне» у Темеринској улици на разгледници са почетка XX века, пре-
узето са линка http://www.vojvodinacafe.rs/forum/novi-sad/vremeplov 13096/strana2.html
Прилог број 12 - Кафана «Три Круне» у Темеринској улици на разгледници са почетка XX века, 
Збирка старих разгледница и фотографија, Музеј града Новог Сада, Петроварадинска тврђaвa 7.
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Током XIX века у Алмашком крају цветало је занатство. Бројне занатске делатности од ману-
фактурних радионица прерастају у индустријска постројења. Почетком XX века на ободу Алмашког 
краја формирана је прва новосадска индустријска зона. Привредни развој одразио се на простор-
ни и друштвени контекст краја. Данас, када је производња дислоцирана или угашена, индустријско 
наслеђе стихијски пропада.       

Рад представља истраживање улоге индустријског наслеђа у очувању идентитета места, на примеру 
Свиларе у Алмашком крају. Аналитички приступ индустријској  прошлости указује на материјално 
и неопипљиво наслеђе, које пружајући осећај препознатљивости и припадности, формира идентитет 
места. 

Kључне речи: идентитет места, регенерација, индустријско наслеђе, Алмашки крај

Садржај: 1.Увод, 2. Идентитет места, 2.1. Теоријски оквир односа идентитета и места, 2.2. Улога 
индустријског наслеђа у очувању идентитета, 3. Индустријска прошлост Алмашког краја, 3.1. Развој 
занатства, 3.2. Прва индустријска зона града, 3.3. Индустријско наслеђе данас, 4. Студиј случаја 
– Свилара, 4.1. Развој свиларства у Новом Саду, 4.2. Садашње стање и могућности регенерације 
Свиларе, 5. Закључак, 6. Литература и извори, 7. Порекло илустрација, 8. Прилози.
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1.   Увод 

Специфична друштвена, културна, привредна, политичка, урбана и архитектонска обележја Ал-
машког краја већ готово три столећа чине га посебним. Данас, у новим друштвеним околностима, 
рапидно се мења просторна структура, па и значење овог посебног места. Некадашње упечатљиве 
симболе све је теже препознати. Јединствену силуету Алмашког краја доскора је формирала линија 
слемена тршчаних кровова приземних кућа, пресечена црквеним звоником и фабричким димњацима. 
Смелим надоградњама и новоградњама стара визура постепено нестаје. Буду ли нестали стари сим-
боли Аламашког краја, нестаће и његов препознатљив карактер!

2.   Идентитет места 

Термин место односи се на физички простор, чији је карактер/идентитет одређен димензијама, 
облицима и бојама, али и друштвеним, културним и психолошким компонентама. Место добија раз-
личите конотације са аспекта различитих наука – стан,1 предео, град ... Различити концепти везани за 
место, као што је «дух места»,2 ''смисао места'',3 «идентитет места»,4 итд., одраз су интердисципли-
нарног приступа, који захтева отвореност и континуалан дијалог. 

Термин идентитет (фран. identité, лат. identitas, -tatis; од придева idem / исто) означава препозна-
тљив карактер, посебност особе, одређене друштвене категорије / групе, места. Користи се у психо-
логији, социологији, антропологији, филозофији, феноменологији.    

2.1 Теоријски оквир односа идентитета и места

Комплексан однос идентитета и места, анализиран са различитих аспеката, објашњавају три теорије: 
теорија друштвеног идентитета, теорија идентитета места и теорија процеса идентитета.

Друштвени идентитет може се дефинисати као знање појединца о припадности одређеним друштве-
ним групама (етничким, културним, религијским, статусним, породичним).5 У циљу очувања само-
поштовања, људи истичу позитивне карактеристике као атрибуте групе, а негативне сасвим негирају. 
Иако су у области социјалне психологије дефинисане, тестиране и модификоване теорије о иденти-
тету, елемент физичке средине је углавном запостављен. Међутим, теорија друштвеног идентитета је 
врло флексибилна и, у складу са основним циљем очувања самопоштовања, може укључити аспект 
места. Наиме, одређене друштвене групе везују се за места која имају позитиван утицај на одржавање 
њиховог самопоуздања.6  

У оквиру интердисциплинарних истраживања у области психологије животне средине однос из-
међу људи и окружења фокусиран је из много углова. ''Приврженост месту'' описана је као осећање 

1   Martrin Heidegger, Being and time (New York: Harper & Row, 1962).
2    Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (London: Academy Editions, 1980)
3    Edward Relph, Place and Placelessness (London: Pion, 1976).
4    Harold Proshansky, ‘’The self and the city,’’ Environment and Behavior vol.10, no 2 (1978): 147-69.
5    Henry Tajfel, Social identity and intergroup relations (Cambridge: Cambridge University Press. 1982).
6    Clare L. Twigger-Ross et al., ‘’Identity theories and environmental psychology’’, in Psychological Theories for Environ-
mental Issues, ed. M. Bonnes, T. Lee & M. Bonaiuto (England: Ashgate, 2003), 203-233. 
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које стичемо ка познатим местима, којима припадамо или са којима се идентификујемо.7 Неки ис-
траживачи дефинишу аспекте карактера места као његов идентитет. Идентитет места, као скелет 
сопственог идентитета, чине сазнања о животној средини: сећања, мисли, вредности, поставке, или 
односи између различитих елемената те средине (кућа, школа, суседство).

Бреквел (Breakwell) је формулисала теорију процеса идентитета, која се показала корисном у истра-
живању односа идентитета и физичке средине.8 Идентитет се доживљава као динамичан, друштве-
ни производ интеракције капацитета за меморију, свести и организованог конструкта. Идентитет се 
може видети као структура или процес. Структура идентитета се испољава кроз мисли, акције и 
утицаје. Идентитет места којем припадамо проистиче из симбола у којима проналазимо смисао и 
значај. Места представљају лична или колективна сећања. С обзиром на променљивост друштвене 
структуре, мења се и значење, односно идентитет места.  

Два првобитна приступа концепту идентитета места, један заснован на активностима и функција-
ма, односно друштвеном схватању места, а други физичкој структури и естетици, временом бивају 
обједињена. Место представља жив организам, који реагује на промене у друштву. Под местом не 
подразумевамо апстрактну локацију, већ скуп конкретних, материјалних ствари, које својим обликом, 
текстуром и бојом одређују карактер, односно атмосферу. ''Место је дакле квалитативан, 'тотални' 
феномен, који не можемо редуковати/свести ни на једну од његових особина, као што су простор-
ни односи, без губитка његове конкретне природе …''.9 Идентитет места резултат је комплексних, 
синтезних процеса у којим култура игра доминантну улогу. Дух места, који чини простор посеб-
ним, дефинисан је наслеђем проистеклим из снажне уметничке индивидуалности и дубоке културне 
укорењености. Материјално и духовно наслеђе, пружајући осећај препознатљивости и припадности, 
формирају идентитет места.    

2.2 Улога индустријског наслеђа у очувању идентитета  

Термин индустријско наслеђе (енгл. industrial heritage) односи се на остатке индустријске културе 
од историјског, технолошког, друштвеног, архитектонског или научног значаја, при чему се под оста-
цима индустријске културе подразумевају: индустријски објекти (фабрике, радионице, складишта), 
машине и индустријска постројења, места везана за индустријску делатност (рудници, електране, 
инфраструктура), као и места везана за социјалне активности (становање, религија, образовање) у 
оквиру индустријских комплекса.10 Међутим, индустријским наслеђем сматрају се и нематеријалне 
тековине индустријализације. 

Услед континуалног урбаног развоја долази до трансформација физичке структуре места, што се 
одражава на његов локални идентитет. Истовремено, услед социо-економског развоја настају проме-
не у структури друштвених група, које се сходно свом карактеру идентификују са одређеним местом. 
У том контексту улога индустријског наслеђа у очувању идентитета места је од посебног интереса.  

Иако су грађени на периферији града, индустријски комплекси су данас, неколико деценија касније, 
веома близу старих, традиционалних градских центара. Њихова оригинална локација дуж река/кана-

7    Maria Vittoria Giuliani, ‘’Theory of attachment and place attachment,’’ in Psychological Theories for Environmental Is-
sues, ed. M. Bonnes, T. Lee & M. Bonaiuto (England: Ashgate, 2003), 137-170.
8    Glynis Marie Breakwell, Coping with threatened identities, (London: Methuen & Co, 1986). 
9    Christian Norberg-Schulz, исто, 8.
10   The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage (Nizhny Tagil: TICCIH, 2003).
 http://www.mnactec.cat/ticcih/industrial_heritage.htm
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лa, проистекла из стратешких саобраћајних и инфраструктурних захтева, данас добија нови, култу-
ролошки и туристички значај. У капиталистичком друштву, услед наглог техничко-технолошког раз-
воја, већи део изграђене инфраструктуре традиционалне индустрије потпуно је изгубио своју ориги-
налну функцију. Са друге стране, у некадашњем социјалистичком друштву, захваћеном драстичним 
друштвено-политичким трансформација, цивилним ратовима и економском рецесијом, индустрија је 
постепено замирала. У првом случају индустријско наслеђе бива реактивирано, док у другом случају 
углавном бива девастирано.   

С обзиром на иновативност примењених конструктивних решења, посебност архитектонске форме, 
атрактивност локације, симболику фабрика, са једне стране, и њихов историјски, друштвени, развој-
ни привредни и технолошки значај, са друге, потребно је непрестано преиспитивати улогу индус-
тријског наслеђа у одређеном друштвеном и просторном оквиру. Унапређење начина живота, развој 
или појава занатских/индустријских грана, општи економски развој, јединственост у односу на оста-
ле објекте исте категорије са инжењерског аспекта и јединственост производног процеса неки су од 
критеријума за вредновање друштвеног значаја. Архитектонски значај објекта огледа се у постојању 
изразитих карактеристика типа, периода или методе градње, врсти материјализације, естетици обје-
кта, складности односа објекта и пејзажа.

У доба индустријализације симболика фабрика била је двојака. За вишу класу представљале су 
симбол растуће економске моћи и просперитета, док су за радничку класу означавале место угњета-
вања. У  доба социјализма фабрика постаје генератор друштвеног живота, место остварења права и 
једнакости, симбол нове државне идеологије. Фабрички димњак преузима улогу црквеног звоника и 
постаје урбани репер.11 Интегрисана у слику града и укорењена у друштвену свест фабрика одређује 
идентитет места. 

Данас, када је слика града измењена рапидном урбанизацијом, а друштвена свест помућена падом 
система вредности, обнова елемената традиције и историје који су одређивали идентитет места мо-
гућа је кроз регенерацију индустријског наслеђе.     

3.    Индустријска прошлост Алмашког краја 

У другој деценији XVIII века Алмашки крај насељен је сеоским становништвом, које се бавило по-
вртарством, ратарством и сточарством. Међутим, након елибертације 1748. године, стекавши повољ-
нији друштвени, економски и политички статус, Нови Сад се развија у значајно привредно средиште. 
Убрзо занатске делатности надмашују пољопривредне, а у другој половини XIX века, поред услуж-
них и производних заната, започиње индустријска производња. Привредни развој града одразио се на 
просторни и друштвени контекст Алмашког краја.  

3.1  Развој занатства 

Крајем XVIII века новосадске занатлије, удружене у цехове, чиниле су јак и угледан сталеж, иако 
су често долазиле у колизију са државном управом. Њиховим тежњама за ограничењем броја чла-
нова цехова монархија се супротстављала увођењем олакшица за школовање занатлија и стицање 
мајсторских права. Тиме је држава омогућавала повећање броја занатлија, јачање конкуренције и 
обарање цена. Сваки цех функционисао је по унапред усвојеним правилима, која су дефинисала про-
фесионална права и обавезе занатлија, односи мајстора и шегрта, начин учења заната, стицања звања 

11    Nađa Kurtović-Folić, ‘’Industrijska arhitektura postoji,’’ DANS 41 (2003): 13.
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и руковођења цехом, услови учлањивање у цех. Правила су уређивала и приватни живот занатлија, 
посебно њихове религиозне обавезе. Одобраване од стране магистрата, жупаније или придворске 
канцеларије, цеховске привилегије биле су еквиваленте законима.  

Новосадски магистрат је 1770. године направио први званичан попис занатлија, према којем је у 
Новом Саду било: 9 хирурга, 67 ћурчија (7 римокатоличких, 60 православних), 5 зидара и архитеката, 
33 чизмара, 8 ципелара, 6 сапунџија, 3 столара, 2 бачвара, 2 стаклара, 19 кујунџија (4 римокатоличка, 
3 православна, 12 албанских), 12 гомбара, 12 кројача, 3 рукавичара, 21 капамаџија, 3 пекара, 1 се-
длар, 4 казанџије, 13 дунђера (9 православних, 4 албанска), 3 кожара, 17 ковача (15 православних, 2 
римокатоличка), 7 ужара, 4 ткача ...12 Према попису становништва из 1772. године у Новом Саду је 
било 228 занатлија православне и 137 католичке вероисповести.13 Иако су католички цехови уживали 
знатно веће привилегије, занатством су се претежно бавили православци. Срби су били углавном 
ћурчије, кујунџије, чизмари, капамџије, казанџије, опанчари, сапунџије, кабаничари. Занатлије обе 
вероисповести биле су подједнако заступљене у воскарском, месарском, дрводељском, зидарском, 
рибарском, ужарском, ткачком и берберском занату. Искључиво су Немци били стаклари, бачвари, 
кројачи, бравари, колари, столари, пивари, ципелари, а Хрвати гомбари. 

Након трансформације цехова према верској припадности уследила је трансформација цеховских 
у занатска удружења (законски члан из 1872). У том периоду формирана су два удружења - српско 
(Задруга Срба занатлија) и мађарско (Az ujvidéki i iparegyesűlet). Седиште српских занатлија било је у 
згради Платонове штампарије на Житном тргу (данас Трг Марије Трандафил). На истом тргу данас 
се налази Занатски дом, подигнут 1937-38. године по пројекту Стевана Фајста за потребе удружења 
занатлија.14 Сведена, модернистичка фасада оплемењена је крупним натписом и рељефом мајстора 
ковача са шегртом, изведеним на кровном надзитку. У хоризонталном пољу масивног оквира, којим 
је наглашен централно постављен портал, аплицирани су симболи четири заната. У ајнфорту се на-
лази плоча са именима најзаслужнијих чланова новосадске занатлијске организације. 

                  сл. 1 Занатски дом, 40-их                                           сл. 2 Занатски дом, данас

12    Васа Стајић, Привреда Новог Сада 1748-1880. (Нови Сад: Град Нови Сад, 1941), 198-208, списи су оштећени, те 
дат попис није комплетан.
13    Васа Стајић, исто, 208-209.
14    Донка Станчић, Нови Сад од куће до куће, (Нови Сад: Завод за заштиту споменика културе 
града Новог Сада, 2005),  490-93. 
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Према туристичком водичу из 1912. године српски крај развијао се почев од Саборне цркве, дуж 
Ћурчијске улице, преко Житног трга, дуж Темеринског и Кисачког друма и Казанџијске улице.15 Ули-
це и тргови често су добијали назив према занатској делатности која је у њима доминирала. Занатске 
радионице налазиле су се у оквиру домаћинства. У зависности од врсте заната, производња и продаја 
могле су бити обједињене у просторији доступној са улице, или је пак радионица била у дну парцеле 
а продавница у стамбеном делу. 

                   сл. 3 Житна пијаца, почетак 20. века                             сл. 4 Угао Темеринске и Кисачке 

На пресеку Темеринске улице, која је повезивала север и југ, Пешту и Београд, и Кисачке, која је 
делила урбани и рурални део града, формирао се центар привредног и друштвеног живота, посебно 
од 1850. године када је на ово раскршће пресељена житна пијаца. На месту данашњег здања Матице 
Српске од буне се налазила свињска пијаца. Дуж Темеринске улице, поред зелене пијаце и уличне 
продаје дрвне грађе и угља, биле су бројне трговачке, занатске и угоститељске радње. Била је то жила 
куцавица Алмашког краја. 

Велики углед међу занатлијама уживале су казанџије, о чему сведочи чињеница да је данашња 
Улица Јована Суботића носила назив Казанџијска.16 Данас, када је овај некада врло популаран занат 
скоро сасвим нестао, у Алмашком крају постоји још једна казанџијска радња, чија делатност почива 
на дугој традицији и генерацијском искуству. Ручна израда, квалитет, трајност одлике су њихових, 
широм региона препознатљивих казана.  

Данашња Пашићева улица у XVIII веку носила је назив Ћурчијска, по бројним занатским радиони-
цама ћурчија које су се у њој налазиле.17 О угледу и значају ћурчијског еснафа говори чињеница је 
први председник Задруге Срба занатлија био управо ћурчија Марко Поповић.18    

Најстарији новосадски цех бербера и хирурга датира из 1748. године, о чему сведочи цеховски пе-

15    *** Novi Sad-Ujvidék-Neusatz (Нови Сад: Штампарија деоничарског друштва Браника, 1912-1914).
16    Интересантно је да се првим званичним патентом у Војводини сматра машина за ракију, коју је 1909. године 
патентирао чувени новосадски казанџија Милан Т. Јовановић. 
17    Ћурчије или кожухари су израђивали зимске одевне предмете од коже и крзна (ћурак или кожух и грудњак). 
Обрађивали су кожу и за шубаре, опаклије – до земље дуге капуте, и бунде. У другој половини XIX  века у Војводини 
је било карактеристично богато украшавање читаве површине кожуха. 
18    Податак са плоче у ајнфорту Занатског дома.
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чат са урезаним хируршким инструментима.19 С обзиром да су бербери, поред шишања и бријања, ва-
дили зубе, пуштали крв и давали клистир, уживали су велик углед у друштву. Са развојем медицине 
хирургија и стоматологија бивају издвојене од занатских делатности.

Изузетно популарну врсту радиности у Новом Саду представљао је цех кујунџија и златара. С об-
зиром на велику потражњу златног накита од стране добростојећих новосадских ратара и имућних 
пољопривредника широм Бачке и Срема, почетком XIX века у Новом Саду радило је више златара 
него у већини других градова Угарске.  

                                      сл. 5 Ћурчијска улица                                                   сл. 6 Пашићева улица

Занатство је доживело своје златно доба средином XIX века, када индустријска производња по-
степено продире у одређене области. С обзиром да је индустријализација до Првог светског рата 
достигла тек почетни степен, а у међуратном периоду се одвијала врло споро, занатство је опстајало 
чак и у делимично индустријализованим гранама, све до средине XX века. Истовремено су индус-
тријализација и технологија стварале могућности и потребу за новим занатским делатностима (ауто-
механичарски, електромеханичарски, радиотехничарским и др). 

3.2  Прва индустријска зона града

Након буне 1849. године Нови Сад стиче знатно повољније економске позиције. Међутим, с обзи-
ром на подређени положај који је Војводина, као периферна област Монархије, имала, индустријски 
развој текао је врло споро. По ободу Алмашког краја, на исушеном делу рита, крајем XIX века запо-
чело је формирање прве индустријске зоне.20 

Дотадашња слика руралног подручја мења своје контуре. ''Даље стижемо до Дунава и пролазимо 
поред пристаништа Друштва за пловидбу паробродом. Ускоро се појављује и свилара, мало даље 
плинара, на крају преводница на каналу Франц Јозеф. Иза канала је врбова шума, на почетку које је 
модерна кланицa са ледаром ...’’.21

Прво значајно индустријско постројење, подигнуто 1884. године на обали Дунава, низводно од 

19    Васа Стајић, исто,199-200.
20    План Новог Сада из 1900. године ( у прилогу).
21    Samu Borovszky, Bács-Bodrog vármegye II (Budapest : Országos Monografia Társaság, 1909), 272.  http://www.mek.
oszk.hu/09500/09536/html/0002/9.html
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места где се данашња Улица Епископа Висариона улива у Београдски кеј, била је Државна фабрика 
свиле. Савремен индустријски комплекс карактерисао је технолошки процес јединствен на терито-
рији тадашње јужне Аустро-Угарске. Наредних година индустријска зона се шири изградњом кла-
нице (1885) на самој обали Дунава и плинаре (1888) у граничној зони Алмашког краја.22 Плинара 
се налазила на месту данашње топлане у Косовској улици. О њеном значају за тадашњи Нови Сад 
сведочи чињеница да је, све до појаве електричне енергије, ова фабрика снабдевала цео град плином. 
Новосадске улице биле су осветљене гасним канделабрима.23 

Јеврејска породица Кенингштетлер започела је 1861. године производњу алкохолних пића и вин-
ског сирћета, у мануфактурној радионици у залеђу породичне куће на Житном тргу.24 Међутим, убрзо 
њихови производи постају веома тражени, те 1894. године подижу нову фабрику, звану ''Сирћетана'', 
у унутрашњости парцеле у Казанџијској улици. Лонгитудинални план, високо приземље и користан 
тавански простор, огољена опека на фасадни разуђеној пиластрима, правилна фенестрација и асиме-
трично постављен улаз одлике су овог привредног објекта.

                                       сл. 7 Плинара, 1956.                                                сл. 8 Некадашња плинара

Прекид политичких веза са Мађарском у међуратном периоду довео је до нових околности у раз-
воју капиталистичке привреде региона. Супротно дотадашњем положају слабије развијене области 
Угарске, Војводина постаје један од привредно најразвијенијих делова нове државе, а Нови Сад во-
дећи индустријски центар. Током двадесетих година индустријска зона, ширећи се ка језгру Алмаш-
ког краја, добија нове димензије. 

У Шумадијској улици 1920. године подигнута је фабрика ''Нива'',  чија је делатност била произ-
водња медицинских средстава и производа од вате. Исте године трговци Јелић и Влчек основали су 
механичку ткачницу ''Текстил'', коју 1925. године откупљује Драгољуб Ристић. 

  

22    Бошко Петровић, Нови Сад (Нови Сад: Матица српска, 1997),130. 
23    Далибор Рожић, 290 година Подбаре и Алмашког краја (Нови сад: Градски центар Фокус, 
2007), 28.
24    Донка Станчић, исто, 163-64.. 
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                           сл. 9 Фабрика ''Текстил'', 1955.                                      сл. 10 Исти комплекс данас

Од мануфактуре са 18 радника, који су на примитивним разбојима израђивали памучне тканине 
и платно, Ристић је до рата направио савремену фабрику са 280 нових разбоја, парним котлом, хи-
драуличном пресом, погоном за штампање. У кругу првобитне фабрике, у Улици Ђорђа Рајковића, 
дограђено је одељење за припрему, а у Косовској улици и одељење за штампане тканине.

У наредном периоду низ фабрика изграђен је у Улици Ђорђа Рајковића, почев од ливнице фирме 
''Релић и Чолић'' (1921), која је у свом јединственом производном програму имала израду макета за 
авионе. Фабрика оловака и пенкала фирме ''Хампел и Вак''  подигнута је 1922. године, а после рата у 
исти објекат је смештена четкара. На другој страни улице подигнута је кожара.25 

У данашњој Улици Марка Миљанова 1922. године основана је фабрика ''Шандор Полак'' (''Sandor 
Pollak'') за производњу предмета од керамике, мајолике и шамотних материјала. Првобитни произ-
водни програм проширен је на производњу електро-изолационих материјала, изолатора и инсталаци-
оних материјала. Након Другог светског рата, фабрика трансформисана у ''Електропорцелан'', прво у 
државном а потом приватном власништву, наставља производњу електро-материјала до данас. 

                             сл. 11 ''Електропорцелан'', 50-их                               сл. 12 ''Електропорцелан'' данас

25    Заштита урбаног наслеђа у урбаној структури Новог Сада, Мирјана Попов, носилац пројекта (Нови Сад: 
Покрајински завод за заштиту споменика културе, 1983), 92.
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Исте године Ђорђе Дунђерски, имућни земљопоседник и индустријалац, оснивач новосадског 
Пољопривредног сајма, велики донатор Матице српске и Српске православне цркве, подигао је 
Фабрику конзерви ''Кулпин''. Угаони објекат са наглашеном полукружном вертикалом и сведеном, мо-
нохроматском фасадом, подигнут је у духу модернизма. У Другом светском рату фабрика је снабде-
вала мађарску војску својим прехрамбеним производима, међутим претрпела је страшна оштећења.26 
Дунђерски је оптужен за издају, имовина му је конфискована, а производња прекинута.   

Нека индустријска постројења демонтирана су и пренета, а нека знатно уништена приликом пов-
лачења немачке и мађарске војске. Нова југословенска власт тежила је много већем циљу од пуке ре-
конструкције ратом разрушене индустрије. Петогодишњи план, усвојен 1947. године, поставио је као 
приоритет трансформацију претежно пољопривредне у индустријску делатност.27 Током 50-их дола-
зи до наглог раста индустријске производње и нужности за проширењем производних капацитета. 

Прва новосадска индустријска зона била је на Подбари све до 60-их, када град добија нове димен-
зије, у привредном, друштвеном и просторном смислу. Индустрија је постепено дислоцирана у план-
ску индустријску зону на северу, а напуштене хале остале су интегрисане у урбано ткиво. 

3.3 Индустријско наслеђе данас

Изгубивши оригиналну функцију бројни индустријски објекти у Алмашком крају постепено би-
вају девастирани. Невалоризовано индустријско наслеђе у урбаној средини захваћеној екстензивним 
процесом новоградње врло је угрожено. У складу са плановима детаљне регулације, који предвиђају 
нове функције на атрактивним локацијама напуштених објеката индустријске архитектуре, хале сук-
цесивно бивају замењене, углавном стамбено-пословним вишеспратницама. Индустријско наслеђе 
нестаје без трага.
Један од ретких примера успешне реактивације старе фабрике на ободу Алмашког краја је ‘’Си-

рћетана.’’ Иако деценијама након Другог светског рата није била у функцији, фабрика је успешно 
одолевала зубу времена. Обновљена је, према пројекту архитекте Ђорђа Грбића, 1989. године, када 
је њен потенцијал препознала Војвођанска банка.28 Дискретном изменом облика и димензија прозора 
на кровном надзитку, према потребама савремене, административне функције таванског простора, 
није нарушен ритам и хармонија фасадног платна. Малтерском, двобојном обрадом фасаде, супротно 
оригиналној огољеној опеци,  стара фабрика добила је нови карактер.  
У некадашњој индустријској зони, формираној у појасу између Дунава, канала и Алмашког краја, 

бројни индустријски комплекси постоје и данас. Неке фабричке хале користе се као складишта сиро-
вина нових, дислоцираних индустријских постројења, стоваришта готових производа или радионице 
различитих занатско-услужних делатности. Неке хале пак немају никакву нову намену, већ полако 
пропадају. 

Просторије фабрике ‘’Кулпин’’ су годинама рентиране различитим предузећима, међутим данас 
немају адекватну намену, иако су у релативно добром стању. Фабрика стихијски пропада у ишче-
кивању закона о национализацији и реституцији.29 Са друге стране, некадашња фабрика ‘’Нива’’ по 

26    Александар Касаш, ‘’Индустрија и занатство Војводине првих година после Другог свет-
ског рата,’’ Истраживања бр. 19 (2008): 182. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0350-2112/2008/0350-
21120819181K.pdf #search=%22Kasa%C5%A1%20Aleksandar%22 
27    Невен Шегвић, уредник, ‘’Градитељство у Петогодишњем плану,’’ Архитектура,1-2 (1947), 4-5.
28    Донка Станчић, исто, 166.
29    С обзиром да је реч о конфискованој имовини, а очекује се повраћај / денационализација, 
власнички односи још увек нису решени. Стога, државна / локална власт нема интерес да улаже у 
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пресељењу производње остала је напуштена. Градске власти нису деценијама пронашле адекватно 
решење за регенерацију комплекса на врло атрактивној локацији у Шумадијској улици.

                            сл. 13 Шумадијска улица, 1959.                                     сл. 14 Некадашња ‘’Нива’’

У срцу Алмашког краја остала је сачувана некадашња кожара, у којој су још од 80-их смештени 
магацин и радионице Српског народног позоришта. Објекат је врло добро одржаван, те уз мала ула-
гања може бити прилагођен за различите јавне садржаје. Међутим, према актуелном плану детаљне 
регулације на тој локацији планирана је изградња новог објекта спратности П+2+Пк и степена зау-
зетости до 50%. ‘’Објекат се поставља целом дужином уз регулацију Улице Ђорђа Рајковића одакле 
се планира и колски приступ на парцелу. Намена је становање са пословним делатностима које неће 
угрозити становање у непосредном окружењу’’. 30 Дакле, питање је времена када ће још један индус-
тријски објекат, са великим потенцијалом за регенерацију, нестати.

На другој страни Улице Ђорђа Рајковића налази се некадашња фабрика ‘’Текстил,’’ односно погон 
за фарбање свиле касније формираног Новосадског текстилног комбината. Неки од објеката у ок-
виру комплекса су сасвим девастирани, док је код оних који се користе, углавном за радионице или 
складишта, степен деградације нижи. Планом детаљне регулације предвиђа се задржавање постојећег 
радног комплекса, уз могућност реконструкције, промене намене.31 

У процесима интензивне урбанизације, карактеристичним за Нови Сад, успостављање баланса из-
међу постојеће и планиране урбане матрице, односно историјских и новопројектованих грађевина, 
представља велики изазов. Посебно угрожену категорију представљају индустријски објекти који 
нису евидентирани као споменици културе, нити уживају претходну заштиту. 

Реактивација индустријског наслеђа последњих деценија показала се као успешна метода урбане 
обнове градова широм Европе. Међутим, у нашем транзиционом друштву имплементација пројеката 
реактивације врло је тешка с обзиром на нерешене имовинско-правне односе, крут административно 
привредни систем, непостојање јасне и стимулативне законске регулативе у области ревитализације 

постојеће објекте, нити може да их прода.  
30   ‘’План детаљне регулације дела Алмашког краја у Новом Саду,’’ Службени лист града Новог 
Сада бр.58 (2010): 1763.
31    ‘’План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду,’’ Службени лист града Новог Сада бр.12 
(2011): 189.
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културног наслеђа, нити у домену партнерства између приватног, јавног и цивилног сектора, непо-
стојање дугорочне међусекторске сарадње, нити механизама за спровођење дефинисане стратегије 
урбаног развоја. 

4.    Студиј случаја– Свилара 

Свиларство је једна од најстаријих занатских делатности у свету. Легенда каже да је давне 2640. 
године п.н.е. кинеска принцеза Кси Линг Ши, одмотавши чауру бубе која јој је упала у шољицу чаја, 
открила свилу.32 Столећима су Кинези вешто чували своју малу тајну о начину производње ове дра-
гоцене тканине, све док их два монаха нису надмудрила. Сакривши јаја свилене бубе у своје штапове 
од бамбуса, Јустинијанови шпијуни су 552. године донели чаробну бубу у Византију. Од тада почиње 
производња свиле на овим просторима.

4.1  Развој свиларства у Новом Саду

Узгој свилених чаура на простору Војводине започиње у XVIII веку и бива развијан захваљујући 
мерама Бечког двора и знању италијанског стручног кадра. Сировинска база била је само један од 
предуслова за развој производње. Специфичност технологије, односно кратак временски период у 
којем је чаура морала бити одмотана, заједно са спорим и скупим транспортом, разлози су изградње 
државних свилара на периферији монархије, близу извора сировина.      

У Новом  Саду свиларство је првобитно развијано као домаћа радиност. Идеја о оснивању свиларе 
из 1765. године реализована је пет година касније.33 Како нема података о врсти погона, сматра се да 
је ова свилара није била индустријско већ мануфактурно предузеће. Осамдесетих година новосад-
ско свиларство прелази у државну управу, а већ 1883. године донета је одлука о изградњи ‘’депоа за 
свилени кокон’’.34 Почетком 1884. године основана је Државна фабрика свиле, прво индустријско 
постројење у граду и највећа свилара у целој Угарској (по оснивању је имала 140 вретена и парну 
машину).35 На оригиналном плану комплекса свиларе из 1885. године приказани су изграђени и пла-
нирани објекти.36 Поред изграђеног депоа за чауре, предионице, базена, димњака и управе, плани-
рана је фазна изградња смештајних капацитета за раднике, административног објекта,  амбуланте, 
магацина за угаљ, као и проширење свих постојећих садржаја. Почетком XX века новосадска фа-
брика свила је, са 400 запослених, остваривала велике годишње приходе и извозила свилене нити у 
Аустрију, Немачку, Француску и Италију.37 

32    Encyclopedia Britannica, “Silk,” Encyclopædia Britannica Online. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/544449/silk 
33    Васа Стајић, исто, 244.
34    Варошки мерник извештава Магистрат о закључцима Изасланог одбора за оснивање свиларе 
у граду, IANS-F.1. 9903/1883.   
35    Стеван Мезеи, ‘’Настанак и развитак текстилне индустрије,’’ Привредна изградња: часопис економиста 
Војводине, год. 5, бр. 1 (1958.): 25.
36    Допис Министарства пољопривреде, занатства и трговине Магистрату Новог Сада у вези 
са разматрањем плана зграда свиларе, IANS-F.1. 2770/1885 (план у прилогу).
37    Samu Borovszky, исто, 266.
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         сл. 15 Поглед на фабрички комплекс                                  сл. 16 Нови објекат Свиларе 
                                 

                  сл. 17  Одмотавање чаура                             сл. 18 Припремно одељење за разбоје

У новоформираној краљевини свиларство је било најразвијеније управо у Војводини. Међутим, 
у првим годинама након рата производња драстично опада, јер је свиларство потиснуто у односу 
на друге привредне гране. О томе најбоље сведочи чињеница да је просечна годишња производња 
свилених чаура у предратном периоду износила 1.200.000 килограма, а у 1920. години само 53.354 
килограма.38 Природни ресурси  (650.000 - 700.000 дудових стабала) и производни капацитети три 
државне свиларе били су одлични предуслови за даљи развој свиларства у Војводини. Ипак, у наред-
ном периоду продукција је врло споро расла, да би 1923. године достигла тек нешто више од шестине 
предратне. Тада је у новосадској фабрици било запослено око 300 радника. Током светске привредне 
кризе (1929-33), када пада цена свилених нити, држава је дозволила бесцарински увоз, што је ос-
тавило драстичне последице по домаће свиларство. Већ 1932. године донет је закон о продаји др-
жавних свилара.39 Међутим, на иницијативу директора Дирекције државног свиларства дотадашња 
свиларска делатност је проширена прерадом сировине у финални производ, тј. тканину.40 Нови про-
изводни процеси условили су нове просторије, те је у оквиру фабричког комплекса изграђен објекат 
за предионицу (2800 вретена) и ткачницу (швајцарске машине и чешки разбоји). Потом је основано 
одељење за оплемењивање свиле, бојадисаона и апретура, за које је реконструисан постојећи објекат. 
38    Aleksandar Stanojlović i Milan Damnjanović, Industrija Vojvodinе (Zagreb: Naklada ‘’Jugoslovenskog Lloyda,’’ 1924), 
80-81.
39    Алфонс Хрибар, Наше свиларство и индустрија свиле (Нови Сад: штампарија Јовановић и Богданов, 1936), 5.
40   Алфонс Хрибар именован је за директора Дирекције државног свиларства 1932. године.  
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Дирекција је 1937. године упутила Градском поглаварству молбу за одобрење подизања нове ткачке 
радионице и бојадисаоне.41     

У међуратном периоду у Новом Саду, поред Државне фабрике свиле, постојало је седам приватних 
текстилних фабрика од којих су најзначајније биле:42 

''Мицић и Калмер''•	  (1920) - механичка ткачница, фабрика српског платна, прелази на произ-
водњу свилене и полусвилене тканине (од 1928).
''Југосилик''•	  (1936) - предузеће за дораду сирових свилених тканина и ткачница за производњу 
вештачке и природне свиле
''Текстил''•	  (1920)  - механичка ткачница, фабрика српског платна и памучне тканине; купује је 
Ристић (1925), добија назив ''Творница свилених и памучних тканина - завод за бојење, мерце-
ризирање и апретуру''   
''Ралетић и син''•	  (1936) - производња памучних, свилених и вунених тканина

Период послератне обнове означава нову фазу у развоју свиларства у Новом  Саду. Машине из 
предратне Државне фабрике свиле пронађене су у Мађарској и враћене, те је производња настављена 
1947. године на истом месту, али под новим именом - Војвођанска индустрија свиле. Друга после-
ратна текстилна фабрика ''Соња Маринковић'' формирана је 1946. године интеграцијом Ристићеве 
фабрике, Фабрике кравата и ''Омниколора''. Трећа фабрика, названа Прва бачка ткаоница свиле, нас-
тала је 1945. године спајањем фабрика ''Мицић и Калмер'' и ''Ралетић и син''. Средином 60-их година 
долази до интеграције комплетне новосадске текстилне индустрије у Новосадски текстилни комби-
нат.43 Бројни погони новог комбината налазили су се на Подбари, у близини старе Свиларе у Улици 
Епископа Висариона. Тако је на углу данашње Косовске, Марка Миљанова и Земљане ћуприје био 
погон за сортирање, паковање и складиштење свиле, а на углу Павла Стаматовића и Ђорђа Рајковића 
погон за фарбање свиле. 

Заједно са новим фабричким комплексом у Индустријској зони, Комбинат је 1974. године добио и 
ново име - Новосадска индустрија текстила (НИТ). Након више од два столећа свиларске традиције 
Алмашки крај је престао бити седиште ове значајне индустријске делатности. До краја 70-их стара 
Свилара је порушена, а на њеном месту изграђени су вишепородични стамбени објекти.      

4.2 Садашње стање и могућност регенерације Свиларе

Прошло је више од три деценије након рушења старе Свиларе у Алмашком крају, а материјалних 
остатака некада најзначајнијег новосадског индустријског предузећа све је мање. Иако се више не 
баве свиларством, Алмашани успомене на Свилару чувају, вештине старог заната преносе, традицију 
негују, симболе препознају ... 

У блоку између улица Косовске, Марка Миљанова, Земљане ћуприје и Милована Глишића некада 
се налазио погон за сортирање, паковање и складиштење свиле. Према урбанистичком пројекту из 
2000. године стари индустријски објекти су порушени и замењени стамбено-пословним вишеспрат-

41    Поглаварство саопштава Диракцији свиларства и државних фабрика свиле да је дужна за 
своју ткачницу, фарбару и др. набавити дозволу за употребу. У прилогу је план бојадисаоне ове 
фабрике, IANS-F.150 16659/1938. 
42    Драгица Ћосић и Бранко Станић, Новосадска индустрија текстила: 1884-1984. (Нови Сад: 
Дневник, 1984), 32-33.   
43    Драгица Ћосић и Бранко Станић, исто, 34-35.
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ницама.44 И деценију након брисања свих трагова некадашњег погона блок носи назив ‘’Свилара,’’ 
званично, у стручним урбанистичким круговима, али и међу локалним становништвом. Ова чињени-
ца најсликовитије сведочи о некадашњем друштвеном и просторном значају Свиларе, односно о томе 
у којој је мери формирала идентитет места. 

сл. 19 Девастирана бојадисаона на углу Павла Стаматовића и Ђорђа Рајковића, 2012.   

Угао улица Павла Стаматовића и Ђорђа Рајковића од 1920. године чува тајне свиларства! Свила се 
почела производити у мануфактури ‘’Текстил,’’ а наставила у Ристићевој фабрици, па у послертној 
‘’Соњи Маринковић’’ и коначно у погону за фарбање великог Комбината. Више свиле на овом углу 
нема, али стара оронула фабрика и поносни димњак у срцу Алмашког краја чувају успомену на 
времена када је Свилара била генератор друштвеног и привредног развоја краја. Иако представљају 
остатке индустријске културе од историјског, привредног, технолошког, друштвеног и архитектон-
ског значаја, служба заштите ове споменике није валоризовала. Дакле, правне основе за њихово очу-
вање нема! Према визији урбаниста комплекс се задржава у постојећим границама, са увођењем 
нових образовних, културних или стамбених функција. ‘’У случају потребе за радикалном изменом 
постојећег стања, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз ограничење спратности ВП до 
П+1, и степена заузетости до 50%. Обавезна је ванстамбена намена која не угрожава становање 
у окружењу’’.45 Уколико локална заједница не препозна потенцијал Свиларе инвеститору, окренутом 
искључиво максималном профиту, биће омогућена замена руинираних хала новим објектима. 

Интереси власника напуштених објекта и локалне заједнице врло често су супротстављени. Према 
пракси развијених западних друштава, иницијативу за регенерацију напуштених објеката најчешће 
покреће локална заједница, која у њима види прилику за отварање нових радних места или проши-
рење стамбених капацитета. Процеса регенерације је врло сложен и садржи следеће фазе: детаљна 
анализа постојећег стања и студија конзервације, усаглашавање ставова различитих актера, изра-

44   ‘’Урбанистички пројекат блока ‘’Свилара’’ у Новом Саду,’’ Службени лист града Новог Сада 
15 (2000.): 455.  
45    ‘’План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду,’’ Службени лист града Новог Сада бр.12 
(2011): 189.
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да идејног пројекта и студије исплативости, израда и представљање доносиоцима одлука завршног/
мастер плана за програм имплементације. Нажалост, у нашем друштву је, пре свега из финансијских 
и организационих разлога, овако сложен процес врло тешко реализовати са успехом.   

     сл. 20 Концепт реактивације, Ведрана Бошковић и Владимир Гарбош

Увођењем културно-образовних функција у обновљен комплекс некадашње бојадисаоне локал-
на заједница остварила би вишеструке интересе. Алмашки крај добио би својеврстан простор за 
едукацију у области Старих заната, Уметничког занатства и Домаће радиности, што је актуелан 
пројекат Националне службе за запошљавање и Удружења предузетника производних и услужних 
делатности.46 Осим едукативног карактера, центар био могао имати и производно-продајни карак-
тер, чиме би цео комплекс добио туристички значај. Обнова традиционалних начина производње, 
ексклузивост, уникатност и ручна израда занатских производа данас су популаран модел за реактива-
цију индустријског наслеђа. Интерактивни музеј старих заната постао би културни центар Алмашког 
краја, а радионице његов привредни генератор. Стари димњак, вечни сведок индустријске прошло-
сти, добио би нови сјај. 

5.    Закључак 

Да би припадао месту које настањује, човек мора разумети његову суштину и бити способан да то 
конкретизује. Разумети genius loci и открити ново/старо значење места значи поштовати место и бри-
нути се о њему. Губитак идентитета места доводи у питање наш лични идентитет, стога је поновно 
откривање места критички пројекат.47 

Има ли регенерација Свиларе моћ јачања идентитета Алмашког краја? Идентитет места којем при-
46    Стари занати, ‘’Обука за старе занате,'' Удружење предузетника Нови Сад.
  http://www.udruzenjepreduzetnikans.com/HTML/Stari%20Zanati%20-%20Izvestaj%20jul%202009.html
47    Alberto Pérez-Gómez, ‘’The City is not a Post-Card: The Problem of Genius Loci’’, Arkitektur n. 04. 
(2007): 45.
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падамо проистиче из симбола у којима проналазимо смисао и значај. Свилара представља колективну 
меморију. Смело пркосећи барокном црквеном звонику и бетонским стамбеним кулама, димњак је 
неми сведок некадашњих времена. Одавно се из њега не вијори густи дим. Међутим, регенерацијом 
Свиларе, симбол прошлости постао би симбол будућности! 
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Прилог 3, План комплекса Свиларе, IANS-F.1. 2770/1885
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Прилог 4, План бојадисаоне, IANS-F.150 16659/1938 
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GENIUS LOCI АЛМАШКОГ КРАЈА– САЧУВАНИ 
И ИЗГУБЉЕНИ ‘’ДУХ МЕСТА’’1

Сања Симеунчевић Радуловић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Genius loci („дух места“) најчешће означава прожимајући дух или карактер одређеног места. „Дух 
места“ у себи обједињује материјално и нематеријално културно наслеђе, али не као једноставну 
суму елемената, већ као интеракцију између људи и њиховог стваралаштва и природних и урбаних 
простора. Алмашки крај представља један од ретких делова Новог Сада који има снажан „дух места“. 
Један од најстаријих делова Новог Сада, оаза у граду која је успела да одоли током времена великим 
урбанистичким променама и сачува елементе физичког простора које су зачели његови први станов-
ници, је кроз период од скоро три века посебном везом и посвећеношћу својих становника формирао 
снажан „дух места“. Рад покушава да идентификује материјалне и нематеријалне елементе genius 
loci-a Алмашког краја, интеракцију између њих која гради и доприноси „духу места“. Истражује раз-
вој genius loci-a Алмашког краја, промене и губљење током времена, начин на који се чувао и могуће 
приступе будуће заштите и очувња „духа“ Алмашког краја. 
Кључне речи: „дух места“, симболи, материјално наслеђе, нематеријално наслеђе, заштита
Садржај: 1.Увод; 2. Појам „Genius loci”; 3. Развој „духа места“ Алмашког краја; 4.Genius loci Ал-
машког краја; 4.1.Материјални елементи ‘’духа места’’ Алмашког краја; 4.2. ‘’Дух места’’ Алмашког 
краја у интеракцији између материјалног и нематеријалног; 4.3. Нематеријални елементи ‘’духа мес-
та’’ Алмашког краја; 4.4. Симболи ‘’духа места’’ Алмашког краја; 5. Заштита „духа места“ Алмашког 
краја; 5.1. Заштита „духа места“ Алмашког краја од средине XX века  до данас; 5.2. Могућности 
заштите и очувања „духа места“ Алмашког краја краја; 6. Закључак; 7. Литература.

1  Рад је писан у оквиру научно-истраживачког пројекта ТР 036034 Министарства просвете и науке 
Републике Србије
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1.Увод

Алмашки крај у Новом Саду поседује посебан амбијент и атмосферу, „дух“ старих времена који и 
данас зрачи из његових кривудавих улица и ниских кућа, поседује специфичан genius loci. Genius loci, 
у свом оригиналном латинском облику означавао је божанство чувара одређеног места. У савременој 
интерпретацији genius loci („дух места“) најчешће означава прожимајући дух или карактер одређеног 
места. Представља субјективни доживљај, осећај који људи имају о неком месту, али истовремено и 
скуп физичких и симболичких вредности у изграђеном простору које доприносе идентитету и специ-
фичности простора. „Дух места“ у себи обједињује материјално и нематеријално културно наслеђе, 
али не као једноставну суму елемената, већ као интеракцију између људи и њиховог стваралаштва и 
природних и урбаних простора.  Genius loci се не ствара у тренутку, развија се и расте са временом и 
напорима људи који живе и брину о одређеном месту.

Алмашки крај представља један од ретких делова Новог Сада који има снажан „дух места“. Један од 
најстаријих делова Новог Сада, оаза у граду која је успела да одоли током времена великим урбанис-
тичким променама и сачува елементе физичког простора које су зачели његови први становници, је 
кроз период од скоро три века посебном везом и посвећеношћу својих становника формирао снажан 
„дух места“. Три века интеракције између грађана и физичког простора града је резултовало специ-
фичним карактером и атмосфером, који се осети при првој посети и упознавање простора. И поред 
снажног „духа места“, који превазилази оквире самог краја и представља заначајан елемент укупног 
идентитета Новог Сада, Алмашки крај није довољно познат, препознат и чуван. Притисак и губљење 
дела специфичног карактера и атмосфере Алмашког краја је присутно од другог светског рата у раз-
личитим облицима. Планови заштите културног наслеђа Алмашког краја, који су били актуелни у 
одређеним временским периодима, нису били окренути ка очувању „духа места“. Примарно су тежи-
ли очувању појединих објеката материјалног културног наслеђа, занемарујући онај неопипљиви део 
који физичкој урбаној структури даје вредност и значај. Кроз физичке, урбанистичке и архитектонске 
промене, карактер простора Алмашког краја је значајно измењен, али и поред физичких измена „дух 
места“ је наставио да живи.

Genius loci Алмашког краја граде различити елементи материјалног и нематеријалног културног 
наслеђа, примарно кроз међусобну интеракцију. Сложени појам „духа места“ је тешко аналитички 
истражити и представити, јер претставља неопипљиви елемент места, динамичан и стално про-
мењив. Рад ће покушати да идентификује просторне вредности, урбанистичке и архитектонске прин-
ципе формирања и развоја, начин живота, дешавања и акције, који су настали у интеракцији између 
становника и места, који граде и доприносе „духу“ Алмашког краја. Уочиће се објекти и просто-
ри Алмашког краја који су симболичке представе „духа места“ и локалног идентитета. Истражиће 
се развој genius loci-a Алмашког краја, промене и губљење током времена, начин на који се чувао. 
Уколико би се заштита наслеђа Алмашког краја померила са једнодимензионалне заштите споменика 
културе од изузетног и великог значаја, ка очувању укупне урбанистичке целине и нематеријалног 
културног наслеђа које је везано за то место, ка заштити „духа места“, велика вредност једног од 
најстаријих делова града би била сачувана за будуће генерације, истовремено доприносећи и развоју 
локалне заједнице, и Новог Сада. 
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Појам „Genius loci”2. 

Појам „genius loci“ у преводу са латинског језика значи „дух места“. Према оригиналном латин-
ском значењу означавао је дух локалног божанства, одноно духа чувара одређеног места. За локално 
божанство које чува одређени простор често су грађени храмови којима се симболички манифестује 
светост места, његов значај и посебност за локално становништво.2  Данас појам „дух места“ пред-
ставља „прожимајући дух одређеног места“ или „преовлађујући карактер или атмосферу одређеног 
места“.3 Његово значење изгубило је везу са световним и божанским својствима одређеног места и 
постало појам који обележава специфичност и особеност неког простора, посебну вредност места 
коју није лако објаснити, представити или отелотворити. 

„Дух места“ је нејасан феноменолошки концепт дефинисан и тумачен од стране различитих дисци-
плина, и у оквиру истих на различите начине и са различитим приступом. У литератури и истражи-
вањима најчешћи судар два приступа се огледа у дебати да ли је „дух места“ феномен створен субјек-
тивним доживљајем људи или „ствар сама по себи“, бар делимично аутономна у односу на људе и 
њихов доживљај. 4 На пример Норберг-Шулц (Norberg-Schulz) „дух места“ тумачи као субјективни 
доживљај, осећај, који људи имају о одређеном простору-месту.5 Са друге стране, Релф (Relph)  тврди 
да „дух места“ представља живи квалитет који зрачи из физичке средине према примаоцу6 и који је 
самим тим делом независан, реалан и стваран у простору. 

Ригби (Rigby) тврди да „дух места“ није одвојено ни субјективан ни физички реалан већ да „дух 
места“ настаје између атмосфере, нити (на месту) објективно, нити у главама субјективно, већ у 
спрези физичке манифестације и чулне перцепције.7 Тако схваћен „дух места“ постаје одједном и 
материјалан, динамичан и опипљив, али и ефемеран, спиритуалан и неопипљив. Норберг-Шулц пос-
матра „дух места“ као суму физичких и симболичких вредности грађене средине.8 Истиче да места 
представљају нешто више од чисте локације, захваљујући „духу места“, који се не може аналитички 
или научно описати.9 Посматрано из двојног угла „дух места“ се може гледати као суштина места, 
формирање генетског реда и односа који формирају урбани контекст, порекло постојања места и 
дијалектичку везу између места и његових становника.10 

„Дух места“ је појам који у себи обухвата и материјалну димензију локације, опипљиву и физички 
реалну, и нематеријалну, неопипљиви, емотивни и субјективни миље који је везна за одређено место. 
2    Види A. Loukaki, “ Whose genius loci? Contrasting interpretations of the sacred rock of the Athenian Acropolis.” Annals 
of the Association of American Geographers 87 (2), 1997, стр. 306-29.
3    Види Merrriam Webster 1993; Concise Oxford English Dictionary 2004.
4    Види L. DeMiglio and A.Williams, “A sense of place, a sense of wllbeing” у Sense of place, health 
and quality of life, ур. J. Eyles and A. Williams. Burlington, VT:Ashgate 2008, стр, 15-30.
5    Види C. Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, New York: 
Rizzoli, 1980.
6    Види E. Relph, Place and Placelessness, London: Pion, 1976.
7    Види K.Rigby, “Tuning in to spirit of place” у  Changing places: Re-Imagining Australia, ур. J. Cameron, New South 
Wales: Longueville Books , 2003, стр. 107-15.
8    Види C. Norberg-Schulz. 1980.
9     Ibidem.
10    Види M. N. Rifaioglu, and N. Sahin Güçan, “Understanding and preserving spirit of place by an integrated methodology 
in historical urban contexts”(Рад представљен на 16th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Finding 
the spirit of place – between the tangible and the intangible’, Quebec, Canada. Sept.29 sept – Oct. 4, 2008). 
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Представља променљив и динамичан елеменат простора пошто нити неопипљиви социо-економски и 
опипљиви физички изграђени аспекти неке одређене локације нису статични или хомогени.11 Квебек 
декларација о Очувању „духа места“ ИКОМОС-а (ICOMOS), у својим првим члановима препознаје 
да је „дух места“ сачињен од   опипљивих (зграде, целине, пејзажи, путање, објекти) и неопипљивих 
елемената (сећања, приче, писани документи, ритуали, фестивали, традиционално знање, вредности, 
текстура, боје, мириси, итд.), или другачије речено физичких и духовних елемената који дају зна-
чење, вредност, осећања и мистичност месту.12 Квебек декларација и ИКОМОС заузимају став према 
коме уместо раздвајања материјалног од нематеријалног наслеђа, и посматрања као супростављених, 
треба више пажње посветити истраживању интеракције и узајамних веза и утицаја између ова два 
елемента. „Дух места“ пружа свеобухватније разумевања и визију културног наслеђа. 

3.Развој „духа места“ Алмашког краја

Genius loci се не ствара и не настаје у тренутку. „Дух места“ настаје и развија се са временом и на-
порима људи који живе и брину о том месту, кроз интеракцију између простора и људи кроз време. 
Кроз време „дух места“ добија слој по слој свог значаја и вредности. 

У потрази за просторима Новог Сада који су у свом истројиском развоју градили и надграђивали 
свој специфичан карактер, атмосферу, одноно „дух места“, немогуће је заобићи, или чак на прво ме-
сто не ставити Алмашки крај у Новом Саду. Алмашки крај представља један од најстаријих делова 
Новог Сада, простор који је кроз временски период дуг три века градио и изградио специфичан „дух 
места“. Према подацима најстарија кућа на територији данашњег Новог Сада налазила се у садашњој 
Скерлићевој улици 19, односно у оквиру Алмашког крaја. Сматра се да је ова кућа постојала још пре 
оснивања Новог Сада. Служила је као станица за превоза скелом, одакле је са леве обале Дунава 
полазила. „(У)след многих непроходних мочвара тај део, који сачињава једну целину за Златном 
гредом, био је најближи чврсти терен леве обале Дунава. За време Турака превоз скеле држали су 
у својој власти Турци, те је наш народ ову кућу назвао „турском кућом“.13 Посматрано из угла ове 
чињенице може се рећи да овај део Новог Сада представља његов најстарији крај. Ипак кућа-станица 
не представља зачетак насеља и почетак његове историје. Без обзира на то до краја 1980, до када је 
некадашња билетарница, иако у рушевном стању, постојала у дворишту куће у Скерлићевој улици, 
утицала је на сећања и идентитет грађана овог дела града и Новог Сада.“Турска кућа“ је поставила 
прве зачетке „духа места“ Алмашког краја, везаност овог дела Новог Сада за рукавце Дунава, значаја 
уздигнутих сувих греда за развој насеља, и карактер овог краја као улазне капије у остатак града.

Стварање „духа места“ настаје са првим корацима насељавања простора.14 Почетак насељавања 

11    Види I. b. Tajudeen, „Spirit of a place, as a critique of Tableau: Recuperated ruins and re-inscribed  Melaka, Palembang 
and Makassar”(Рад представљен на 16th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Finding the spirit of 
place – between the tangible and the intangible’, Quebec, Canada. Sept.29 sept – Oct. 4, 2008). 
12    Види ICOMOS, Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place, 2008. 
13    Види М. Попов, „Најстарија кућа у Новом Саду“ у Стари Нови Сад I, Зборник радова, Нови 
Сад : Књижевна заједница Новог Сада, 1991, стр. 13. 
14    Види M. N. Rifaioglu, and N. Sahin Güçan, 2008. 
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Алмашког краја везан је за 1718. годину, свега три деценије после почетка формирања Мостобрана 
и првог насеља на Бачкој страни. Алмашки крај, после простора око некадашњег Мостобрана, пред-
ставља најстарији део Новог Сада. Његово насељавање почело је са доласком становника из села 
Алмаш, које се налазило између Темерина, Надаља и Госпођинаца 1718. године. Становници села 
Алмаш су се због сукоба са коморским и жупанијским властима раселили.15 У потрази за новим прос-
тором за живот доселили су се на простор између данашње Пашићеве, Гундулићеве и Темеринске 
улице. Овај крај по својим насељеницма добија назив „Алмашки крај“. Алмашани су у врло кратком 
периоду изградили куће, цркву и формирали урбану структуру овог подручја. До 1748. године потпу-
но је оформљен простор данашњег Алмашког краја, са уличном структуром и урбаном формом, која 
је у великој мери сачувана и данас, „духом места“ који се осећа и почетком 21. века.  

 
4.Genius loci Алмашког краја

Ксиан декларација (2005)16 посматра и материјалне и нематеријалне вредности, које заједно ства-
рају специфичан и значајан карактер  одређене наслеђене насељене структуре. „Дух места“ се раз-
ликује од једноставне суме ових елемената, и не може се лако и једнозначно открити, разумети и 
објаснити.17 Према Релфу (Relph): „Места се доживљавају кроз кјароскуро окружења, пејзажа, риту-
ала, рутине, становника, личних искустава, бриге и пажње за дом и контекста других места“.18 Тек са 
укупним сагледавањем свих елемената који граде „дух места“ могуће је адекватно валоризовати зна-
чај простора за културно наслеђе, потребе заштите и могуће начине очувања и унапређења за будуће 
генерације. Према Квебек декларацији „дух места“ настаје у међусобној интеракцији материјалних 
и нематеријалних елемената, интеракцији са становницима и посетициома, са прошлим догађајима 
и садашњом ситуацијом.

4.1. Материјални елементи „духа места“ Алмашког краја

Посматрано независно материјални - опипљиви елементи „духа места“ обухватају зграде, простор-
не целине, културни пејзаж и споменике. На простору Алмашког краја материјални елементи који 
утичу на форимарње „духа места“ могу се пронаћи у појединачним објектима градитељског наслеђа, 
скуповима више објеката, али пре свега у амбијенталној целини историјског дела града. 

Најзначајнији објекат материјалног културног наслеђа је Алмашка црква (црква Св. Три Јерарха), 
саграђена 1797. године, споменик културе од изузетног значаја који је под заштитом још од 1948. 
године.19 Једнобродној грађевини са полукружном апсидом и класицистичким елементима посебну 
вредност даје иконостас Арсе Теодоривића (који је и сам био становник Алмашког краја). Алмашка 
црква је једини објекат културног наслеђа у Алмашком крају који има потпуну правну заштиту и који 
је кроз више планова, на више или мање адекватан начин чуван.

15    Види М. Ердујхељи, Историја Новог Сада , Нови Сад , 1894, стр. 110-11.
16    Види ICOMOS, Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, 2005.
17    Види Е. Relph,  Place and Placelessness. London, Pion, 1976, стр. 48.
18    Ibidem, стр. 29.
19    Види К. Добрић, Културна добра Новог Сада: Каталог непокретних културних добара из 
регистра Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада, Нови Сад, 2009, стр. 17.
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На подручју Алмашког краја могуће је издвојити значајан број појединачних објеката руралне и 
грађанске архитектуре који имају значај за културно наслеђе. Општински завод за заштиту споменика 
културе извршио је 1994. године анализу Алмашког краја, за потребе израде Детаљног урбанистич-
ког плана. Анализом је утврђено да постоји 227 објеката који завређују заштиту, различтиог нивоа, 
и покренут  је поступак претходне заштите ових објеката.20 Од тих 227 издваја се 9 објеката који су 
били предвиђени за заштиту А21 категорије, са предвиђеним очувањем у изворном облику и кроз ре-
конструкцију враћањем у пробитно стање. То су објекти у Алмашкој улици бр. 5, Златне греде бр. 21, 
Саве Вуковића бр. 8, 10, 12, 29, 33, 36 и 38. На жалост по истеку претходне заштите, поступак није 
поновљен и објекти од значаја за културно наслеђе су препуштени времену и сналажењу њихових 
власника. 

Слика 1. Тршћара у улице Саве Вуковића бр. 33 пре и после реновирања.

Објекти у улици Саве Вуковића бр. 29, 33, 36 и 38 представљали су примере руралне архитектуре 
Алмашког краја, која је била карактеристична за рани период насељавања овог подручја и ратарска 
домаћинства. Руралне куће су биле дужом страном окренуте према дворишту, а краћом према улици, 
обично са два прозора. Биле су мале по квадратури, али са великим двориштем, покривене трском. 
Од некада великог броја типичних тршћара овог краја 1994. године када је рађена анализа, биле су 
преостале само четири. У свом оригиналном облику, са покровом од трске, данас је сачувана само 
једна кућа у  улици Саве Вуковића бр.38. Тршћара на броју 36 се урушила, а на броју 33 је кроз 
реновирање изгубила специфичан карактер и „дух“. Специфична тршћара, која је изградњом сре-
дишњег дела била повезана са помоћних просторијама и од 1851. имала пословну намену, у улици 
Саве Вуковића бр. 29. срушена је 2005. године и од ње су остале само сегменти, да сведоче о „духу 
места“ и односу према његовом очувању.  

20    Види Општински завод за заштиту споменика културе Новог Сада, Детаљни урбанистички 
план „Подбаре“ -  Студија градитељског наслеђа, 1994. 
21    Објекти категорије А су дефинисани као репрезентативни примери архитектонске стилске 
градње, вреднији објекти из опуса признатих архитеката-градитеља, сакрални објекти са стилским 
одликама времена градње пошто представљају изузетно важна духовна и историјска добра заједни-
це која их је градила, руралне објекте јер су последњи трагови некада трдиционалне градње....
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Слика 2. Тршћара у улице Саве Вуковића бр. 29 пре и после 2005. г.

Објекти у улици Алмашкој бр. 5 и Саве Вуковића бр. 8, 10 и 12 представљају највреднији објекти 
грађанске архитектуре Алмашког краја у стилу сецесије и историцизма-необарока. Ове су куће ши-
ром страном окренуте улици, претежно стамбене или прилагођене услужним делатностима и занат-
ству којим су се бавили, најчешће раскошније и богатије по свом уређењу.

Тешко да се може рећи да на подручју Алмашког краја постоји јединствен архитектонски стил. 
Архитектура појединачних објеката Алмашког краја на најексплицитнији начин показује све вре-
менске слојеве овог подручја, различиту економску и социјалну структуру његових становника и 
промене током времена. Укупан сплет ових различитих типова и стилова кућа утиче на формирање 
динамичног и вишеслојног „духа места“, који кроз физичку структуру говори о бројним променама 
кроз које је овај простор прошао током времена. 

Појединачни архитектонски објекти Алмашкој краја немају изузетне вредности које би их истакле 
и ставиле на листу објеката од великог значаја за заштиту. Међутим посматрано као део урбанистич-
ке целине добијају много већи значај. Заштита културног наслеђа је све мање ограничена на искљу-
чиву заштиту само индивидуалних изузетних објеката и све више се шири на заштиту групе објеката, 
комплекса, па до урбаних целина и културних пејзажа. У Венецијанској конвенцији,22 још као први 
интернационоални документа о заштити историјским споменика усвојен од стране ИКОМОСА-a 
1965, концепт историјског споменика не дефинише се само као један архитектонски објекат, већ и 
као урбано или рурално насеље. Године 1976. донете су Препоруке о заштити и савременој улози 
историјских подручја23 којима је дефинисан концепт историјских урбаних подручја. Коначно, 1987. 
године Документ о Заштити историјских градова и ураних подручја,24  усвојен од стране ИКОМОСА, 
поставио је у центар заштите подручја и дефинисао начине и принципе заштите ових подручја. Иако 
је  систем заштите и даље био примарно сконцентрисан на заштиту изгледа историјских објеката, ма-
трицу улица и друге материјалне елементе, овај Документ дефинише и потребу очувања „историјског 
карактера града или урбаног простора и свих његових материјалних и нематеријалних елемената“. 

Најзначајнију вредност културног наслеђа Алмашког краја представља урбана целина, историј-

22    Види ИКОМОС, Међународну повељу о конзервацији и рестаурацији споменика и споменич-
ких целина – Венецијанска повеља, 1964.
23    Види UNESCO, The Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, 1976.
24    Види ICOMOS, Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, 1987.
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ско подручје. Највећи допринос „духу места“ се налази управо у уличној матрици, изразито непра-
вилној и кривудавој. Иако улична матрица у данашњем центру града није сасвим правилна, прос-
тор Алмашког краја јединствен је у Новом Саду, а ретке су урбане целине и у другим градовима 
Војводине који имају изразито покренуту уличну матрицу. Кривудаве улице и нагла скретања су оно 
што оставља први и најјачи утисак када се крочи у овај део града. Најкарактеристичније су улице 
Саве Вуковића, Светосавска и Скерлићева. Специфичан „дух“ Алмашког краја управо произилази 
из кривана његових улица, промењиве визуре, мистике коју доноси непознато иза кривине и изне-
нађења која се појављују са кретањем кроз простор. Специфичној атмосфери доприносе и различите 
регулације улица од најуже улице у Новом Саду - Лађарске, преко већине улица чија је ширина око 
5м (Милана Ракића, Милоша Обилића), релативно широких улица (Ивана Гундулића и Алмашка), до 
најшире улице Алмашког краја - Темеринске.  

Друга карактеристика урбане морфологије Алмашког краја која доприноси „духу места“ везана је за 
специфична проширења на кривинама, крајевима улица и укрштању двеју или више улица. Пример 
за ово су места сучељавања Алмашке и Светосавске улице, Светосавске и улице Матице Српске, Саве 
Вуковића и Земљане Ћуприје, и угао улице Барањске и Петра Кочића, као и специфична проширења 
на кривинама у улици Матице Српске и Скерлићевој. У Новом Саду не постоји други део града у 
коме су присутна ова проширења на угловима улица, и у броју у ком су присутна у Алмашком крају. 
Окупљање локалних становника на овим проширењеима и њихова интеракција доприносе „духу мес-
та“ Алмашког краја, формирају осећај локалног припадања. Структура уличне мреже је дефинисала 
неправилне облике блокова одређене троугаоним, четвороугаоним и полигоналним основама. Оваква 
структура блокова је условила и неправилне облике парцела и њихове мале површине. 

Слика 3. Карактеристичне кривине улица (Скерлићева улица) и карактеристично проширење 
на укрштању две улице (Алмашке улице и Светосавске).

   За разумевање „духа места“ неопходно је разумети „дух настанка и развоја места“, односно њего-
ву морфологију и типологију.25 Разумевање урбане структуре поможе разумевању „духа места“, јер 
представља физичко опредмећење посебности места, односно „духа“. Урбана морфологија (улична 
матрица, регулација, габарити и висине објеката и карактер њихове изградње) Алмашког краја тре-
ба да буде сачувана како би „дух места“ био сачуван за наредне генерације. Очување појединачних 
25    Види M. N. Rifaioglu, and N. Sahin Güçan, 2008.
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објеката од изузетног значаја у Новом Саду није довољно. Са губитком урбане целине као што је 
Алмашки крај неповратно би се изгубио „дух места“ који се формирао на самом зачетку града и пре-
живео бројне трансформације и друштвене промене. Део локалне историје и идентитета би нестао.
4.2.„Дух места“ Алмашког краја у интеракцији између материјалног и нематеријалног

Није довољно идентификовати и анализирати материјално наслеђе које чини део „духа места“. 
Посматрање материјалног без повезивања са нематеријалним, са знањем, животом и традицијом ло-
калног становништва, неће допринети разумевању „духа места“ и његовом очувању. Да би се разумео 
„дух места“ Алмашког краја, уочени материјални елементи морају се сагледати кроз призму интерак-
ције са нематеријалним. 

Према Норбергу-Шулцу специфичан карактер физичке структуре може да представља резултат 
духа његовог идејног ствараоца и градитеља, који оставља трајан печат на место, било да је у питању 
стваралац појединац, група или заједница. Са друге стране, може да произилази из самог места, који 
одређује специфичан рад ствараоца и начин коришћења простора.26 У најчешћем облику настаје под 
утицајем и природе и стваралаца. Специфична атмосфера урбане целине Алмашког краја, урбана 
морфологија и карактер простора настао је управо кроз интеракцију између ствараоца – групе досе-
љеника из села Алмаш  и природе простора. 

Како је насељавање основна потреба стварања места у интеракцији са природним карактеристика-
ма простора, логика која је примењивана при формирању насеља је  значајна у анализи савремених 
историјских урбаних простора и откривању њиховог „духа места“.27 Интеракција између насељеника 
Алмашког краја и природних карактеристика простора на које су се населили је одредила његов ка-
рактер и атмосферу. Село Алмаш се налазило на барном подручју, тада званој Алмашкој бари. Није 
било необично што су Алмашани при доласку у Нови Сад за своје насеље одабрали барно подручје 
источно од Мостобрана. Своја знања о насељавању барних подручја и формирању насеља на тешком 
терену су применили приликом изградње Алмашког краја. То специфично знање локалног стано-
вништва, неопипљиво наслеђе, материјализовало се у физичкој урбаној структури и архитектури 
кућа, поставило је основне елементе „духа места“ Алмашког краја. Интеракција између Алмашана и 
природних карактеристика формирала је „дух места“ који и данас зрачи из улица и урбаних простора 
Алмашког краја.

Сложени природни услови барног подручја утицали су на формирање и правце пружања улица 
Алмашког краја. За изградњу кућа и формирање улица становници су користили издигнуте суве „гре-
де“, које су биле нешто више од остатка мочварног и барног подручја, и тиме заштићеније од утицаја 
поплава и воде. Између Шанца и Алмашког краја биле су многобројне и велике баре, туда је текао 
и Дунавац, а улаз у Алмашки крај био је могућ преко моста који је повезивао улицу Златне греде са 
почетком Алмашког краја и премошћавао бару и Дунавац. Данашња улица Земљане ћуприје добила 
је име по том мосту.28 Оваквим приступом формирању насеља настављено је формирање специфич-
ног карактера простора и „духа места“ зачето, на својеврсан начин, још при изградњи „турске куће“. 
Праћењем сувих, издигнутих „греда“ Алмашки крај је добио специфичан амбијент. 

Поред физички присутних споменика историјског развоја насеља, који указује на специфичан ка-
рактер његових становника и приступе формирању насеља, велику улогу у настанку и развоју „духа 
26    Види C. Norberg-Schulz. 1980.
27    Види M. N. Rifaioglu, and N. Sahin Güçan, 2008.
28    Види В. Пушкар, Нови Сад: Приче Варошких улица, Нови Сад: Прометеј, 2008, стр.28.
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места“ играју приче.  Место добија слој по слој додатног значења кроз приче које се препричавају 
изнова и изнова. Ово ствара и потврђује идентитет места, јер нове приче улепшавају старе.29 За сам 
настанак и развој Алмашког краја постоје различите приче, које му додају елемент мистике и допри-
носе специфичном амбијенту, стварајау неопипљиви „дух места“.

За сам настанак и урбану морфологију места везује се прича која се не ослања на  прилагођавање 
становника сложеним природним условима баровитог подручја. Према овој причи „(м)исли се да су 
досељеници из Алмаша, градећи насеље 1718, још имали у живом сећању балканска насеља која су 
напустили у Велкој сеоби Срба 1690, односно да су Алмашки крај градили по угледу на стара ‘неуру-
шена’ насеља у завичају на Балкану, ослањајући се на традицију косовске приземљуше са тремом“.30 
Према овој причи кривудаве и неправилне улице Алмашког краја су настале да би подсећале на улице 
старих Балканских насеља из којих су дошли нови стаовници Новог Сада. Који од препричавана два 
приступа је у настајању насеља утицао на специфичан урбани карактер кривудавих улица Алмашког 
краја је немогуће са сигурношћу тврдити. Вероватно су оба имала свој утицај, ако не у потпуности на 
правац улица, а онда у сваком случају на присутни „дух места“.

Занимљиве приче су везане и за баре Алмашког краја. Ове баре су залазиле дубоко у насеље и чак 
долазиле до залеђа кућа, чинећи на неки начин њихова дворишта. Није био редак случај да су куће 
имале привезе за које су везивани чамци са којима се кретало и рибарило по барама и Дунавцу.31 
Баре су биле дубоке и још увек су живе приче да није била реткост да се неки непажљиви или пија-
ни пролазник утопи у њима. У ове баре и на Дунавац су долази и гимназијалци на излет, да проводе 
слободно време и пецају.32 

Овај специфичан „дух“ везаности Алмашког краја за баре и Дунавац се изгубио са даљим развојем 
насеља, почетком 20. века када је исушен Дунавац. На жалост, ова специфичност Алмашког краја која 
је на почетку његовог настанка утицала на формирање „духа места“ није присутна више у простору, и 
може да се осети само посредно, кроз карактер простора и приче које се преносе о временима и духу 
настанка „Алмашког краја“. Ипак у великој мери сачувана морфологија простора настала у време на-
сељавања, без значајних промена током три века, са објектима који су се мењали али и даље грађени 
на истим парцелама, а често и на истим темељима некадашњих објеката, и даље чува посебан „дух 
места“ који је настао у интеракцију између становника и простора, и воде. Алмашки крај је једини 
део Новог Сада који поседује сачуван „дух“ из периода његовог настанка, јер део око некадашњег 
Мостобрана је претрпео драстичне промене и у савременој структури није могуће очитати „дух“ из 
периода његовог настанка. У том контексту, без очувања Алмашког краја као целине нестаће цела 
једна историја развоја града и интеракије између његових становника и рукаваца Дунава.

29    Види T.Kask and G. Raagmaa, “ The spirit of place of West Estonian resorts”, Norsk Geografisk 
Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 64, 2010,  стр. 162-171.
30    Види Н. Маглић-Лозић, „Кривудаве улице“ у  Енциклопедија Новог Сада I, Нови Сад, 1993, 
стр. 120.
31    Види Ђ. Србуловић, Кратка историја Новог Сада, Нови Сад: Прометеј, 2000, стр. 37.
32    Види Ж. Марковић, Нови Сад на раскрници минулог и садањег века, Нови Сад: Будућност, 
2000, стр. 20-22.
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4.3.Нематеријални елементи „духа места“ Алмашког краја

Нематеријално културно наслеђе представља душу историјских подручја. Карактер историјских 
подручја, њихов „дух места“ могуће је афирмисати само заједно са нематеријалним вредностима. 
Значај нематеријалних вредности први пут је истакнут у Кимберли Декларацији33 ИКОМОС-a, која је 
узела у обзир сећања, веровања, традицију и повезаност са местом и локалну заједницу која одржава 
ове вредности приликом заштите споменика и простора. Ксиан Декларација34 из 2005. године скре-
нула је пажњу да је нематеријално културно наслеђе створило и формирало простор као и савремену 
и динамичну  културу, друштвени и економски контекст, и да се мора укључити у процене значаја 
споменика, и подручја, и њиховог очувања. После више интернационалних конвенција које су се 
бавиле заштитом фолклора, традиционалне културе и различитости и две деценије рада на програму 
нематеријалног наслеђа (од 1992.) УНЕСКО је 2003. године донео Интернационалну конвенцију о 
очувању нематеријалног наслеђа,35 којом је истакнут значај нематеријалног наслеђа и начини његове 
заштите и очувања. Тиманенг декларација36 о Нематеријалном наслеђу културних простора пружа 
основне водиље за етику, принципе, стандарде заштите, и интерпретације нематеријалног наслеђа, и 
сугерише да се приоритет стави на аутентичност и културу локалних заједница.

Интернационалном деклерацијом „нематеријално културно наслеђе дефинисано је као пракса, пре-
зентација, изражавање, знање, вештине – као и инструменти, објекти, артефакти и простори, које 
заједнице, групе, и, у ретким случајевима, појединци препознају као део свог културног наслеђа. 
Нематеријално културно наслеђе се преноси са генерације на генерацију и константно се поново 
ствара од стране заједница и група у реакцији на животну средину, интеракцију између природе и ис-
торије, и обезбеђује осећај идентитета и континуитета.37 Обухват концепта нематеријалонг наслеђа је 
веома широк и разноврсан, од језика, предања, традиционалних знања и вештина, до начина живота, 
уметности и другог.38  

Како би се разумео „дух места“ Алмашког краја неопходно је проучити елементе нематеријалног 
наслеђа које се везује за овај део града. Поставља се питање који су то делови нематеријалног наслеђа 
које Алмашани снажно везују за свој идентиет и културу, који се преносе са генерације на генерацију 
и који се и данас у различитом облику одржавају и изнова стварају. 

„Дух места“ постоји кроз начин на који се простор користи и вреднује од стране заједнице.39 
Специфичну атмосферу и „дух места“ Алмашком крају пре свега дају његови становници и начин 
живота. Насељавање раније формиране заједнице у нови простор Алмашког краја у веома кратком 
периоду створило је снажну везу између становника и простора. Та снажна веза, чврста повезаност 

33    Види ICOMOS, Kimberly Declaration, 2002.
34    Види ICOMOS, Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites 
and Areas, 2005.
35    Види UNESCO, International Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage, 2003.
36    Види ICOMOS, Teemaneng Declaration on the Intangible Heritage of Cultural Spaces , 2003.
37    Види UNESCO, International Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage, 2003.
38    Види N. Aikawa, ”Intangible cultural heritage: new safeguarding approaches у Cultural diversity, 
conflict and pluralism,  Paris:UNESCO, 2000, стр. 174-175.
39    Види, L. Laurence.” Conveying the Spirit of Place” у Asia Conserved: Lessons Learned from the UNESCO Asia-Pacific 
Heritage Awards for Culture Heritage Conservation (2000-2004), R. Engelhardt and M. Horayangura ed. Bangkok: UNESCO, 
2007.
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са простором живљења, снажан осећај припадања локалној заједници и повезаности са локалним 
простором, који се преноси са генерације на генерацију, али и изнова и изнова ствара, један је од 
основних елемената „духа места“ Алмашког краја. Промена економске структуре становништва, са 
ратарске ка занатској и трговачкој, није утицала на укупан осећај локалне припадности и идентитету. 
Иако са другачијом структуром и даље су остајали снажно везани за своје наслеђе и простор предака. 
Чак и данас, везаност за простор Алмашког краја његових становника је евидентна, њихова тежња да 
у савременом начину живота очувају део наслеђеног начина живота и идентитета.   

Начин живота Алмашког краја се повезује са појмовима – миран и породични. И даље је у делу гра-
да (са изузетком Темеринске улице, која је увек била, а и сада је бучни привредни центар) у коме вла-
да мир. Уске улице и даље одолевају брзини аутомобила, иако је паркирање истих окупирало њихов 
значајан део. Деца се играју на улицама, као у приградским просторима или старим временима града, 
иако се Алмашки крај налази на свега један километар од центра Новог Сада. Бројних пролазника и 
посетилаца нема, и јавни простор припада његовим становницима. Овај простор обележавају поро-
дичне куће и живот. И поред изградње више колективних стамбених зграда (поготово после 1990.) и 
даље је задржао „дух“ мирног породичног становања. 

„Дух места“ граде његови становници, а Алмашки крај је био простор у ком су живеле и ства-
рале заначајне личности Новог Сада и Србије. Карактер центра уметничког и друштвеног живота 
Алмашки крај је имао пре свега крајем 19. века. Алмашки крај престаје да буде рурални крај, а 
његов „дух места“ је створио и привукао велики број значајних интелектуалаца тог периода. У том 
периоду у Алмашком од бројних значајних личности могу се издвојити Арсеније Теодоровић, Петар  
Добровић, Исидор Бајић, Карољ Кромбхолц, Игњат Павас, Василије Поповић... Концентрација у јед-
ном делу града и њихова међусобна интеракција у његовим просторима је доприносила само снаж-
нијем даљем кутлтурном и друштвеном развоју. И данас је Алмашки крај на својеврсни начин место 
живота интелектуалаца Новог Сада, и место рада различитих уметничких центара („Студио Берар“, 
Радионице Српског народног позоришта...) који обележавају савремену културу Новог Сада. 

Догађаји и дешавања на најбољи начин илуструју нематеријално наслеђе овог дела града. За прос-
тор Алмашког краја везана је једна од најважнијих светковина старог Новог Сада, слава Св. Три 
Јерарха (12. фебруар). Слава је крајем XIX и почетком XX века прерасла у општенаордну светковину 
на којој су се скупљали не само Алмашани, већ и скоро сви становници Новог Сада. Прослава се 
одвијала у порти храма и дуж Алмашке улице. „По Алмашкој улици биле су постављене многобројне 
шатре, у којима се могло штошта купити: од слаткиша и играчака за децу, до пића и хране за одрасле. 
.. Гости су долазили из целог града и околних места новоофарбаним фијакерима. Средином улице на-
прављен је „корзо“ којим су лепо одевени момци и девојке окићене дукатима и сеферинима шетали.“ 
40 Слава Три Јерарха је и данас активна и окупља локално становништво. Значај и обим који је некада 
имала, и њен значај за локални идентитет и укупни живот Новог Сада је нестао.

Специфична места дешавања представљале су и кафане у Алмашком крају. У Дому занатлијске зад-
руге у кући Златне греде скупљале су се новосадске занатлије у часовима одмора. Иако је Алмашки 
крај у почетку био примарно ратарски крај, између два века је постао центар окупљања занатског 
света града. Занатски карактер места данас је у највећој мери нестао. 41

О том посебном „духу места“ сведочи и најновије дешавање у Алмашком крају од 2009, на месту 
40    Види Ђ. Србуловић, 2000, стр. 39.
41    Види Ж. Марковић,  2000, стр. 178.
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где се некада силазило са земљане ћуприје у Алмашки крај,  Дани Подбаре. Дани Подбаре су настали 
као локална иницијатива грађана да сачувају традицију, занате, фијакере и „дух“ Алмашког краја. 
Када град није преузео на себе да сачува нематеријално наслеђе грађани су одлучили да сами поку-
шају да га сачувају за будуће генерације, али и да га искористе за развој локалне економије. 
                      
4.4.Симболи „духа места“ Алмашког краја

Један од кључних елемената за проучавања и разумевање „духа места“ је симболика која се везује за 
одређене елементе простора. Ти елементи симболички представљају посебан значај одређеног места 
за његове становнике, његову улогу током времена и у формирању локалног идентитета. Норберг-
Шулц симболичко значење појединих објеката, улица и простора места препознаје као најважнији од 
четири нивоа „духа места“. Они највише доприносе посебности и специфичности којом неки просо-
тор зрачи,  њих треба чувати.42

Још у латинском периоду genius loci је своју симболичну представу добијао изградњом храмова на-
мењених божанству заштитнику одређеног места. Храмови су обележавали посебност и значај одређе-
ног простора за његове становнике. За Алмашки крај посебан симболички значај има Алмашка црква 
(Црква „Св. Три Јерарха“). Још при почетку насељавању Алмашани су подигли цркву која ће за Алмаш-
ки крај бити и остати центар духовног и друштвеног живота и дешавања, која ће бити симбол „духа 
места“ и идентитета његових становнике. Алмашка црква је симбол по коме се и данас препознаје овај 
крај града, и који је код већине становника Новог Сада главни повод за посету овом делу града. 

Алмашки храм је током свог постојања имао три објекта. Како се мењао економски положај ста-
новника Алмашког краја тако се мењао и изглед њиховог храма. „Чим су се доселили, Алмашани су 
подигли цркву. Према до сада доступним подацима, тај први Алмашки храм саграђен је од плетера, 
облепљен блатом и покривен даскама“.43 Овај храм је брзо замењен чвршћим и већим, 1733. године. 
Храм који и данас представља симбол Алмашког краја саграђен је 1797. године и представља највећи 
православани храм у Новом Саду. 

Многобројне приче које се преносе и допуњују из генерације у генерацију везане су за Алмашку 
цркву, и говоре не само о њој него и о „духу“ Алмашког краја и нематеријалној вези његових станов-
ника са овим простором. Прва прича се везује за избор храмовне славе, према којој је проналазак ико-
не Св. Три Јерарха током копања бунара у порти цркве одлучио о посвећивању храма.44 Друга прича 
је везана за изградњу садашњег храма. Нематеријално предање говори да су трећи храм становници 
Алмашког краја градили око и изнад другог, како би се духовни живот и окупљање становника могло 
одвијати без прекида. Тек када је трећи храм завршен, стара црква је срушена и циглу по циглу изне-
та кроз порту нове цркве.45 Предање потврђује значај Алмашког храма и његову симболичку улогу у 
идентификовању са местом становника Алмашког краја. Према још једној причи Алмашани су изгра-
дили највећу цркву у Новом Саду из својеврсног пркоса, са тежњом да покажу своје способности и 
снагу и коначно буду прихваћени од стране осталих становника Новог Сада, који су их и скоро један 

42    Види C. Norberg-Schulz. 1980.
43    Види Ђ. Србуловић, 2000, стр. 37.
44    Ibidem.
45    Види Енциклопедију Новог Сада I, Нови Сад: Новосадски клуб, 1993, стр. 116 и Ђ. Србуловић, 
2000, стр. 38.
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век после досељавања посматрали као грађане неког другог града.46 Део оваквог односа према Ал-
машком крају, као према нечему што припада некоме другом, а не Новом Саду, може се осетити кроз 
однос према обнови и заштити овог краја, односно кроз игнорисање његовог значаја за историју гра-
да. Иако је Алмашка црква културни споменик са највишим нивоом заштите (од изузетног значаја),47 
поред очувања самог објекта цркве и иконостаса унутар храма, припадајуће окружење споменика 
културе и шири урбани контекст нису сачувани на начин на који су требали да би се сачувао и „дух 
места“ из ког је произашао храм. Поред огромног значаја Алмашке цркве за материјално културно 
наслеђе, приликом будуће заштите треба једнаку пажњу водити и о очувањеу њене везе са локалним 
становништвом и симболике центра „духа места“ Алмашког краја.  

Значајну симболику за Алмашки крај је имао Алмашки светосавски дом, који је представљао центар 
различитих дешавања. На месту данашњег Алмашког дома била је стара Српска Алмашка школа која 
је била  једна од  укупно четири српске православне школе.48 Касније на месту школе у којој су се обра-
зовала деца изграђен је Алмашки светосавски дом који је  био место окупљања верника и становника 
Алмашког краја. Након другог светског рата овај објекат и даље остаје центар окупљања грађана, али 
као месна заједница Алмашког краја. Од 1991. године овај објекат је поново део Алмашке цркве и вра-
тио је свој некадашњи верски значај, али не и толико велики значај у окупљању становника.

Две улице имају посебан симболички значај за „дух места“ Алмашког краја – улица Златне греде и 
Земљане ћуприје. Некада веза Алмашког краја са остатком града и понтонским мостом, две најстарије 
улице Новог Сада, иако одавно немају своју првобитну улогу и даље својим именима и атмосфером 
говоре о „духу“ Алмашког краја из времена његовог настанка. Оне представљају „урбане споменике“ 
настанка града и природних услова који су условили морфологију и карактер историјског језгра и 
са посебном пажњом треба да буду сачуване, да преносе причу настанка Новог Сада на барном под-
ручју будућим генерацијама.

Алмашка улица, улица уз Алмашку цркву, некада је била центар дешавња и променда у овом крају. 
На жалост иако је у већој мери задржала некадашњи карактер, значај и симболика су нестали. Зант-
ски карактер улице и „дух“ је нестао. Остале су само запуштене и делом напуштене старе куће, које 
још само сведоче о њеној прошлости, али и небризи за Алмашки крај.

Темеринска улица је одувек била центар привредног живота овог дела града. Некада центар занат-
ских радњи, данас у највећем обиму трговачких радњи, са тек покојом заосталом занатском радњом 
и даље јесте центар економског живота овог краја, али сада измењеног друштва конзумеризма. 
Темеринска пијаца, која је била место где су ратари Алмашког краја пласирали своје производе, и где 
се сливао цео Нови Сад и регион, сада једва да служи својим грађаним. Од некадашњег „духа места“, 
живости и локалног привређивања једва да су остале и успомене. 

Улица Саве Вуковића је улица која у највећој мери чува „дух места“ Алмашког краја. Кривудава, са 
регулацијом ширине толиком да прођу једна кола, улица са некада четири тршћаре у најбољој мери 
је представљала специфичну традицију изградње, амбијент и атмосферу Алмашког краја. Са две 
срушене тршћаре, једном која је изгубила свој изглед и тршчани кров реновирањем и једном која пр-
коси великим зградама у окружењу, још у сегментима, пркосно чува „дух места“. Истовремено носи 
и поруку о нестајању старог Новог Сада, о његовом повлачењу и поразу пред новим изградњама и 
новим принципима организације простора. 
46    Види Ђ. Србуловић, 2000, стр. 38.
47    Види К. Добрић, 2009, стр. 17.
48    Види Ж. Марковић, 2000, стр. 100-101.
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Улица Матице српске је најбољи пример једног другог карактера и „духа“ Алмашког краја, „духа“ 
културног, уметничког и интелектуалног центра на прелазу између XIX и XX века. Од свих улица 
Алмашког краја у овој улици је живео највећи број истакнутих уметника и интелектуалаца тог пе-
риода. Атеље Арсенија Тодоровића почетком XIX века се налазио управо у овој улици. Заједно са 
здањем Матице Српске о својеврсном културном „духу“ улице може се и даље говорити, иако умет-
ници више не доминирају животом ове улице и уступили су место савременим трговцима.

5.Заштита „духа места“ Алмашког краја

Заштита културног наслеђа Алмашког краја Новог Сада се мењала од деценије до деценије, од 
урбанистичког плана до урбанистичког плана. Обим заштите се мењао, од заштите једног објекта, 
преко заштите групе објеката  до заштите урбанистичке целине. Без обзира на разлике заштита је 
била ограничена искључиво на заштиту материјалног културног наслеђа, не узимајући у обзир нема-
теријално наслеђе, специфичан и вредан „дух места“ Алмашког краја. 

У последње три деценије очување нематеријалног културног наслеђа и „духа места“ заузима све 
значајнију позицију у конвенцијама и декларацијама УНЕСКО-a и ИКОМОС-a. Када би се кроз при-
зму очувања „духа места“ вредновало културно наслеђе Алмашког краја и његов значај за локални 
идентитет приступ заштити би био много другачији са тенденцијом да створи позитивније резултате, 
економске и културне. 

5.1.Заштита „духа места“ Алмашког краја од средине XX века до данас.

„Дух места“ Алмашког краја добио је прве промене крајем XIX века  исушивањем бара и Дунавца 
и њиховим претварањем у пашњаке, а затим  у прву индустријску зону. Иако су се многобројне 
околности промениле посебну атмосферу и „дух места“ у измењеним околностима  он се сачувао. У 
периоду између два светска рата у Алмашком крају се зидају прве колективне стамбене зграде, које 
бивају успешно интерполиране у наслеђено ткиво не реметећи амбијенталне вредности.  

Прве велике промене „духа места“ Алмашки крај ће претрпети после другог светског рата када се зи-

Улица Саве Вуковића 2004. г (са две очуване тршћаре које стварају „дух 
места“ Алмашког краја, од којих је данас остала само једна).
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дају вишеспратне стамбене зграде у непосредном залеђу Алмашке цркве. Њиховом изградњом потпу-
но је промењен карактер простора, однос објеката и слика Алмашке цркве, на неки начин и њен значај 
и симболика за Алмашки крај. Иако је Алмашка црква проглашена за културно добро од националног 
значаја 1948. године њена заштита није била адекватана и потпуна. Члан 6. Венецијанске повеље још 
давне 1964. године утврђује принцип да при заштити једног споменика културе треба водити рачуна 
и о његовој околини, и уколико још постоји његов традиционални оквир, треба га сачувати и треба 
забранити свако ново грађење и рушење које би могло да наруши односе волумена или боја. На жалост 
стамбена изградња није била једина интервенција у овом простору која је угрозила окружење споме-
ника од изузетног заначај. Због потребе исправљања Алмашке улице смањена је јужна порта цркве и 
карактер њеног предпростора, центра окупљања и главне манифестације Алмашког краја. 

Након већих интервенција у Алмашком крају 60-их година, које су нарушиле „дух места“, у на-
редне три деценије није било већих интервенција и промена амбијената, карактера, начина живота и 
„духа“ Алмашког краја. Друга половина 80-их, и поготово 90-те године, XX века донеле су поново 
велику изградњу у Алмашком крају, која није поштовала наслеђене обрасце организацију простора и 
изградњу објеката, који су произилазили из „духа места“. Очување урбане целине Алмашког краја са 
свим својим особеностима није спроведено. 

Ниво заштите Алмашког краја у генералним плановима Новог Сада се мењао. У Генералном ур-
банистичком плану Новог Сада до 2005. године49  део Алмашког краја је био уврштен у зону III сте-
пена заштите градитељског наслеђа са перманентном реконструкцијом. Генералним урабнистичким 
планом Новог Сада до 2021. године50 овај простор је постављен у ранг заштите „зоне надзора“ са 
очувањем карактеристичне уличне регулације и по могућности наслеђене парцелације, задржавање 
начина изградње, преовлађујуће спратности и карактеристика архитектуре. У оба плана основне пре-
поруке међународних конвенција за заштиту историјских целина града су испоштоване. Међутим, 
нису се у свим елементима поштовали принципи међународних конвенција. На пример, принципи 
Препоруке о заштити и савременој улози историјских подручја51 дефинишу да је неопходно ова под-
ручја чувати у целини са свим њиховим саставним деловима, укључујући и начин живота. Промена 
намене ових подручја и саобраћајног решења у генералним плановима није штитила „дух места“ 
Алмашког краја. Изградња вишепородичних стамбено/пословних објеката у постојећој регулацији, 
али са вишом спратности нарушила је амбијент и атмосферу Алмашког краја. Специфичан „дух мес-
та“ је у многим деловима Алмашког краја нарушен или потпуно изгубљен (Темеринска улица, улица 
Ивана Гундулића и Ђорђа Рајаковића). 

Генералним планом Новог Сада до 2021. године била је планирана даља разградња окружења 
Алмашке цркве, пробијањем саобраћајнице кроз блок наспрам храма. Пробијањем ове саобраћајнице 
Алмашка црква би се нашла на раскршћу три саобраћајнице и њена симболичка улога центра била би 
доведена у питање. Планирано пробијање саобраћајнице било је пренесено у План детаљне регула-
ције блокова Алмашког краја у Новом Саду 2005. године. Овим планом била је планирана значајна 

49    Види Генерални урбанистички план Новог Сада до 2005 године, Службени гласник Града 
Новог Сада, 16/85 и 15/94.
50    Види Генерални урабнистички плано Новог Сада до 2021. године, Службени лист Града 
Новог сада, 24/2000.
51    Види UNESCO, Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic 
Areas, 1976.
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изградња нових вишепородичних стамбених објеката више спратности, чији су принципи организа-
ције и грађења били супротни „духу места“. О томе колика је везаност становника Алмашког краја 
за „дух места“, колико он представља део њиховог идентитета сведоче и акције које су уследиле као 
реакција на предложени план. Снажном борбом за „дух места“ у коме живе успели су да промене 
предвиђене планове и сачувају материјалне, нематеријалне и симболичке вредности Алмашког краја. 
Изменама и допунама Генералног плана Новог Сада до 2021. године52 одустало се од пробијања ове 
саобраћајнице, а доношењем новог Плана детаљне регулације дела Алмашког краја 53 делимично се 
чува амбијент простора, али не и свеобухватна целина. 

5.2. Могућности заштите и очувања „духа места“ Алмашког краја

Најчешће образложење за плановима дефинисани приступ очувања урбане целине Алмашког краја 
кроз перманетну реконструкцију новом вишепородичном изградњом је недостатак новчаних средста-
ва. У савременим тенденцијама очувања културног наслеђа очување градитељског наслеђа померило 
се са посматрања заштите као последње тачке у процесу – сачувати наслеђено како би се сачувало 
– ка посматрању историјских објеката као покретача за постизање ширег опсега резултата: реви-
тализацију делова града, покретање економије простора, малих бизнис инкубатора, туризма и др.54 
Поставља се питање да ли идентификованих 227 објеката у Алмашком крају, са различитим нивоима 
заштите могу да се искористе за покретање економског развоја овог дела града и да допринесу укуп-
ном развоју града, било кроз враћање традиционалне занатске производње (коритара, грнчара и сл.), 
развој креативног, уметничког дистрикта или кроз туристичке потенцијале. Ако би се променио угао 
посматрања заштите појединих објеката, и бивао посматран не као завршна тачка која тражи новац 
кога нема, већ као полазна инвестиција која генерише преко неопходна финансијска средства својим 
становницима и граду процес заштите и очувања објеката који утичу на „дух места“ Алмашког краја 
могао би бити другачији. 

Без обзира на различите приступе у плановима заштити Алмашког краја, и потенцијалне могуће 
критике, оно што је заједничко јесте концентрација заштите урбанистичке целине на непокретне 
материјалне вредности, пре свега уличну матрицу и регулацију, и ни на који начин разматрање и 
укључивање нематеријалног наслеђа и могућности његове заштите. Појединачни елементи наслеђа 
се чувају, а занемарује се очување интеракције између становика и просотора, живота и места, не 
сагледава се целина и свеобухватност „духа“ Алмашког краја. 

2008. године ИКОМОС је Квебек декларацијом истако посебан значај „духа места“ у заштити 
наслеђа и да мора да буде укључен у законске и планске документе о заштити простора, односно да 
заштита простора као сложене целине мора истовремено да обухвата материјалне и нематеријалне 
елеменате наслеђа, и њихове интеракције. Иако је ово релативно нова иницијатива којом се у доку-

52    Види Измене и допунеГенералног плана Новог Сада до 2021. године, Службени листа града 
Новог Сада, 10/06.
53    Види Плана детаљне регулације дела Алмашког краја, Службени листа града Новог Сада, 
58/10.
54    Види D. Rypkema, “Globalization, Heritage Buildings and the 21st Century Economy у 21st Century 
Opportunities and Challenges: An Age of Destruction or an Age of Transformation, H.F. Didsbury ed., 
Maryland 2003, стр. 70.
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мента о заштити укључује „дух места“ велики број резолуција и одлука ИКОМОС-a и УНЕСКО-a 
се у последње две деценије на различите начине бавило заштитом нематеријалног наслеђа. Квебек 
декларација указује на потребе свеобухватног и истовременог сагледвања оба аспекта. Приликом 
вредновања одређених простора и доношења одлука о заштити нематеријално наслеђе најчешће није 
укључено. Уколико би се нематеријални елемент „духа места“ Алмашког краја укључио укупни зна-
чај и вредност овог дела града за заштиту наслеђа би драстично порастао. Истовремено би се про-
ширио и опсег заштите, не штитећи само регулацију и уличну матрицу, већ и све остале симболичке 
представе начина живота Алмашког краја, везе његових становника са простором, и локална култура. 
Како би се на адекватан начина заштитио „дух места“, а поготово проблематичан део нематеријалних 
вредности, потребно је ангажовање различитих експерата, али и појединаца из локалне заједнице. 
Квебек декларација такође сугерише да се „дух места“ чува примарно кроз становнике простора, и 
да је само комункикацијом са њима и њиховом партиципација могуће на ефикасан начин очувати, 
унапредити и истаћи „дух места“. У будућим плановима Алмашког краја, комуникација са становни-
цима, као и грађанима Новог Сада, и њихово активно укључивање у процес заштите мора постојати 
од првих корака. 

Локална заједница најбоље идентификује „дух места“, па је самим тим најзначајнија за његово 
очување и преношење будућим генерацијама. УНЕСКО је формулисао Пројекат Локалног залагања и 
заштите (ЛЗЗ)55 који подстиче локалне заједнице да преузму активну улогу у управљању наслеђем и 
пружа им подршку да развијају наслеђе на одговоран, профитабилан и одржив начин. Пројекат ЛЗЗ 
показао је да заштита наслеђа не представља луксуз развијених земаља. Пројекат наслеђе користи као 
алат за стварање економског прилива и радних места, као генератор смањења сиромаштва и пораста 
привређивања. Предуслов за примену ЛЗЗ пројекта је постојање жеље и потенцијала у локалном 
становништву за самосталну активну улогу у очувању културног наслеђа, како и основног знања о 
његовом значају и могућностима одрживог коришћења и развоја. 56 Кроз борбу за очување „духа мес-
та“ и заузстављање његове деградације, и кроз покретање манифестација заснованих на традицији и 
култури стаовници Алмашког краја су већ показали да поседују потребне предуслове, и више од тога, 
за потенцијално успешну примену ЛЗЗ пројекта. Оно што недостаје је подршка града и институција, 
додатна обука и стручна помоћ. Начин на који би се културно наслеђе (материјално и нематеријално) 
и „дух места“ Алмашког краја могао користити за покретање локалне економије могао би бити засно-
ван на туристичким потенцијалима, стварању зоне традиционалних заната или културног и уметнич-
ког дистрикта Новог Сада, или комбинацији истих са још другим могућим приступима. Формирање 
концепта заштите Алмашког краја у сарадњи са заједницом, који би обухватао не само заштиту чисте 
форме амбијента, већ и надоградњу вредне атмосфере би требало поставити као окосницу у будућим 
пројектима.

Историјска урбана подручја не треба да буду конзервирана и искључена из живота. „Дух места“ 
постоји само уколико је простор живи и ако се изнова редефинише однос између становника и места. 
У том контексту није потребно зауставити сваке даље промене Алмашког краја и нову изградњу у 
простору. Ипак принципи нове градње треба да буду постављени другачије. Бечки меморандум57 ис-
55 
56    Види R.A. Engelhardt, “Community mobilization for heritage conservation and development у 
Cultural diversity, conflict and pluralism,  UNESCO, Paris, 2000, стр. 140.
57    Види UNESCO, Vienna Memorandum, 2005.
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тиче да нова архитектура у историјским подручјима мора да буде грађена са потпуним разумевањем 
локалне историје, културе, морфологије и архитектуре места, насупрот грађењу стандардних објека-
та. Нова изградња у Алмашком крају треба да буде добро усмерена, да се архитекте и инвеститори 
едукују о специфичним наслеђеним принципима формирања простора и објеката. Треба да предста-
вља савремену интерпретацију „духа места“ и емоционалног односа становника према Алмашком 
крају.

Очување специфичног карактера места је пре свега условљено конзистентношћу и континуите-
том примене одлука, према Ксијан декларацији. Честе и значајне промене у планским документима 
Алмашког краја, и промене нивоа и начина заштите постепено урушавају „дух места“. Потребно је 
у будућности формирати јасну стратегију очувања „духа места“, и развоја простора, која ће предста-
вљати чврсту окосницу планова и њихове имплементације у дугом временском периоду. 

6.Закључак

„Дух места“ не може да се искреира по наруџбини. Мора да се развија, да се деси, да расте и да се 
мења напорима оних који живе и раде на том месту, који су емотивно везани за одређени простор. Без 
обзира на савремене технологије и технолошка занања вештачко стварање „духа места“ није могуће. 
Ниједан програм не може да разуме и рекреира „дух места“, да створи место са „духом“ из ничега. 
Уколико се изгуби „дух места“ Алмашког краја, онај „дух места“ који је настао при његовом насеља-
вању, који су формирали његови уметници, који је мењајући се присутан и данас после три века, шта 
ће остати. Нови простор на месту некадашњег Алмашког краја ће можда имати нови изглед, али је 
дискутабилно да ли ће без интеракције становника и природе из које је изникао имати „дух места“, 
да ли ће бити простор са којим се идентификује или у коме се само преживљава. Једном изгубљени 
„дух места“ је немогуће поново оживети. Понекада је куће и структуре могуће поново изградити, 
али изгубљене везе традиције, културе и људи и простора није поново могуће успоставити. Уколико 
се допусти да нестане Алмашки крај, они његови делови који још причају приче о сувим гредама и 
рукавцима Дунава, о великим људима старих времена, нестаће и последњи део Новог Сада који носи 
„дух“ његовог настанка и првог насељавања. Који део ће остати да преноси специфични „дух“ овог 
града на будуће генерације?
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ЕТИМОЛОГИЈА АЛМАША 

Ивана Јањић1∗

Борис Стојковски2∗∗

Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

Етимологију имена Алмаша могуће је посматрати из више углова, проучавајући његово порекло 
преко много језика. Једно тумачење је оријентално. У савременом арапском језику постоји реч almās 
што значи дијамант. Порекло ове речи је највероватније персијско. У турском језику, који је због ос-
манског присуства на овим просторима оставио велики утицај, реч је готово иста као и арапска- elmas. 
Врло слично је на турском и јабука, elma, а и та реч би могла бити у корену назива Алмаша, преко 
мађарског језика. Дакле, у мађарском језику реч за јабуку је врло слична турској - alma. Мађарски 
топоним Алмаша- аlmás у овом језику означава и коња шарца. У мађарском језику и на простору 
који је током историје био у границама Угарске, постоји изузетно велики број топонима који у себи 
садрже префикс Almás-. Најраспрострањенији су у Ердељу, а нешто их има и у Поткарпатском (дана-
шња Украјина, Kárpátálja), као и у северној Угарској, односно данашњој Словачкој. На тлу данашње 
Мађарске такође има нешто топонима које садрже овај префикс. Постоји и низ оронима, као и других 
географских имена са овим префиксом. 

‘Αλμάς на грчком, односно Alma Mons на латинском је стари назив, односно античко име за Фрушку 
гору. Да ли овај грчки, односно латински назив има неке везе са Алмашким крајем, тешко је прецизно 
рећи, али могуће да је и римско, па византијске време на овом простору оставило неки траг.

Истраживање топономастике Алмаша доводи до низа врло занимљивих закључака и показује исто-
ријску, лингвистичку и етничку шароликост наше прошлости.
Кључне речи: Алмаш, етимологија, културна историја

1			∗ Одсек за румунистику, ivana_janjic@yahoo.com 
2			∗∗ Одсек за историју, stbs@ptt.rs 



155

И В А Н А  Ј А Њ И Ћ  /  Б О Р И С  С Т О Ј К О В С К И

Још од времена када су велики Фернан Бродел и структуралисти почели да изучавају чињенице ду-
гог трајања, као и сјајне књиге Емануела ла Роа „Ладирија о окситанском селу Монтају“, микроисто-
рија дошла је у први план истраживача прошлости. Микроисторија, од аналиста до данас, обухвата 
широки опсег проучавања историје, културе, духовности, али (можда и изнад свега) и свакодневног 
живота на једном мањем простору. Реконструкција једне такве микроисторије, односно локалне про-
шлости је понекад врло тешка. Човечанство је оставило много више писаних и неписаних споменика 
и извора за неке макроисторијске догађаје, значајне личности или подручја која су обележила читaве 
епохе и цивилизације. 

Утолико је задатак истраживача (било историчара, лингвисте или пак стручњака неког другог про-
фила) тежи, али и изазовнији. Микроисторија неретко у себи садржи трагове неких већих струјања и 
дешавања на том простору. Интердисциплинарност се овде поставља као обавезни и једини могући 
начин изучавања неког подручја. Локална историја оставља бројне трагове и изворе који сведоче 
о преплетању утицаја и деловања. Такав случај је са нашим подручјем, и нашим главним јунаком, 
Алмашким крајем. 

Подручје данашње Војводине је, током своје бурне и богате историје, било раскршће различитих 
цивилизација, империја, држава и утицаја. На тлу северног дела Србије свој траг су оставили Римско 
царство, Византијска империја, Франачка држава Карла Великог, средњовковна Угарска краљевина, 
као и Отоманско царство и Хабзбуршка, доцније Аустроугарска империја. Потом Војводина ула-
зи у састав Краљевине Србије, са којом приступа Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, доцнијој 
Краљевини Југославији. У оквирима југословенске, данас српске, државе Војводина остаје и до да-
нашњих дана. 

Као несумњиви центар Војводине, Нови Сад, постоји још од средњег века. Један његов део, 
Алмашки крај, посебно је значајан за развој Новог Сада. Како би се могло приступити уопште опи-
сивању Алмашког краја, његове садашњости, прошлости, улица и људи, свакако би требало испрва 
погледати порекло његовог назива и покушати проникнути у порекло овог топонима. Топономастика 
Војводине је посебно сложена, јер се у етимологији топонима на овим просторим некад мешају разни 
утицаји и порекла, који само сведоче о бурној историји и овом региону као раскрсници цивилизација 
током претходних више од два миленијума. 

Једно могуће порекло имена Алмаш је оријентално, најверовaтније персијског или арапског порек-
ла. Претпоставићемо да је персијског, с обзиром на добро познати утицај персијског језика и културе 
на формирање арапске, односно класичне исламске цивилизације. 

У наше крајеве вероватно је топоним стигао из турског језика, о чијем утицају на наш језик не би 
требало трошити речи. Наиме, у савременом арапском језику постоји реч ساملا (almās) што значи 
дијамант. 3 Ова је реч, готово сигурно, у арапски стигла из персијског језика, који  је, као што смо 
већ наговестили извршио велики утицај на лексику арапског језика након арабљанског покоравања 
Персије и инкорпорације ове огромне древне цивилизације у оквире новонасталог младог исламског 
калифата. Тако је и персијска реч за дијамант ساملا (almās) дошла у арапски језик. У персијском се, 
као уосталом и у арапском ова реч одржала до данас. 4

Требало би обратити сада пажњу и на модерни турски језик. У њему има нешто више појмова који 

 .mots. Dictionnaire arabe-français, Crespieres, 2006,  56 001 20- نورشع فلأ ةملك ةملكو مجعم يبرع يسنرف-   3
4    Francis Joseph Stengass, A Comprehensive Persian-English Dictionary, London, 1963, 95; The 
Aryanpur progressive English-Persian Dictionary,s. l, 2006, 620. 
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су слични са топонимом Алмаш. Прва јесте управо турска реч за дијамант (која је у овај језик ушла из 
арапског несумњиво). Та реч је готово иста као и арапска-elmas. Врло слично се каже на турском и ја-
бука, elma, а видећемо у наставку нашег излагања да би и та реч могла бити у корену назива Алмаша, 
преко мађарског језика.5 У турском језику постоје још неке речи које би могле бити даље етимолошко 
порекло имена Алмаша. Глагол бити се у турском означава речју olmak, а овај глагол може да означа-
ва и добити, добијати, док olma, као именица, означава постанак, бивање, збивање. 6

Међутим, мала је вероватноћа да је Алмаш од изворне неке турске речи. У појединим етимолошким 
речницима турскога језика, нема помена нити једне сличне речи са топонимом нашег краја. 7

Како је ово подручје током дугог временског периода било део Угарске, било као самосталне држа-
ве, било у доцнијим оквирима Хабзбуршке и Аустроугарске монархије, требало би се осврнути и на 
могуће мађарско порекло топонима Алмаш. У овом језику реч за јабуку је врло слична турској, каже 
се alma. Поред тога, готово истоветна реч се среће у киргиском, монголском, кипчак и још неким дру-
гим турским језицима. Almás може да означава нпр. питу од јабука, или уопште било какво пуњење 
од јабука (за палачинке рецимо) или нешто слично. 8 

Постоји, међутим, још једно могуће значење речи аlmás. И оно је посве занимљиво и специфично. 
Овај термин у мађарском језику се развио и у значењу назива за коња шарца. Овакво име је такав коњ 
добио јер је имао пеге јабучастог облика на себи. 9 

‘Αλμάς на грчком, односно Alma Mons на латинском је стари назив, односно античко име за Фрушку 
гору. Позната је у то време била као каменолом, и посебно леп порфир се могао вадити у каменоломи-
ма ове сремске планине. Штавише, зна се да су четворица фрушкогорских каменорезаца пострадали 
у доба Диоклецијанових прогона хришћана у Сирмијуму, јер су одбили да од тог црвеног фрушкогор-
ског камена, могућно порфира, исклешу један пагански кип. 10 

Да ли овај грчки назив има неке везе са Алмашким крајем, тешко је прецизно рећи. Могуће да је и то ос-
тавило неки траг. Чињеница је да у мађарском језику и на простору који је током историје био у границама 
Угарске, постоји изузетно велики број топонима који у себи садрже префикс Almás-. Најраспрострањенији 
су у Ердељу-Трансилванији, а нешто их има и у Поткарпатском (данашња Украјина, Kárpátálja), као и 
неколико у негдашњим северним границама Угарске, односно данашњој Словачкој. На тлу данашње 
Мађарске такође има нешто топонима које садрже овај префикс. Постоји и велики број потока, речица, 
пустара као и села која се простиру дaљем Ердеља и других делова историјске Угарске, односно модерне 
Румуније, Украјине и Словачке а који у свом називу садрже Алмаш. 11

5    Тursko-srpski, srpsko-turski rečnik, priredili Enes Tuna, Sanita Lisica, Beograd, 2007, 73. 
6    Тursko-srpski, srpsko-turski rečnik, 170. 
7    Mehmed Kanar, Osmanlı türkçesi sözlüğü, http://www.belgeler.com/blg/2b9y/osmanlica-turkce-sozluk-mehmet-kanar 
8    A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I. kötet, A-Gy, főszerkesztő Benkő Loránd, Budapest, 
1967, 140; Palich Emil, Magyar-szerbhorvát kéziszótár, Budapest, 1968, 29. Сама реч потиче још из 
раног средњег века и у селџучком турском, в. Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of the 
Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford, 1972, 146-147. 
9    A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 140. 
10   Постојала је тврдња Николе Вулића да то није Фрушка Гора, међутим, савремена наука је то 
одбацила, уп. Boris Stojkovski, Holy Stonecutters from the Territory of nowadays Serbia, 1th International 
Conference , Harmony of nature and spirituality in stone, 17-18 March 2011 Kragujevac, 2011, 213-214. 
За овај назив за Фрушку гору уп. Kiss Lajos, Földrajzi neve etimológiai szótára, I. Kötet, Budapest, 
1988, 481-482. 
11    Низ примера код Kiss L, нав. дело, 70-72. 
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У наставку доносимо табелу са топонимима који имају у себи префикс Almás-. Дат је њихов извор-
ни мађарски назив, као и превод на званични језик државе где се та места налазе данас. 12

Назив на мађарском језику Назив на језику земље где се 
место налази

Almás Aljmaš – Хрватска
Almásbalázsháza Bălan – Румунија
Almáscsáka Ceaca – Румунија
Almásdál Dolu – Румунија
Almásegres Agrişu Mare – Румунија
Almasel Almăşel – Румунија
Almásfalu Jablanové – Словачка
Almásfegyvernek Fegerinc – Румунија
Almásfüzitő Almásfüzitő – Мађарска
Almásgalgó Gâlgău Almaşului – Румунија
Almásháza Almásháza – Мађарска
Almáskamarás Almáskamarás – Мађарска
Almásköblös Cubleşu – Румунија
Almásmálom Malin – Румунија
Almásmező Bicaz – Chei Румунија
Almásmező Poiana – Mărului Румунија
Almásneszmély Almásneszmély – Мађарска
Almásnyíres Mesteacănu – Мађарска
Almáspatak Sztrimba – Румунија
Almásrákos Racâş – Румунија
Almásróna Ravensca – Румунија
Almástamási Tămaşa – Румунија
Almástelep Jablonyivka – Украјина
Almaszeg Voivozi – Румунија
Almaszeghuta Huta Voivozi – Румунија
Almásszelistye Almaş – Sălişte Румунија
Almásszentmária Sânta – Maria Румунија
Almásszentmihály Sânmihaiu Almaşului Румунија

12    Табела урађена премаMagyar helységnév-azonosító szótár, szerkesztette Lelkes György, Budapest, 
1992, 46-47; Sebők László, Határokon túli magyar helységnévszótár, Budapest, 1997, 214. 
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Алмаш је оставио траг не само на пољу топономастике (Almaş) у Румунији, већ и на пољу оно-
мастике. На територији данашње Румуније велики је број презимена, надимака (на основу порекла): 
Almăjean, Almajan, Almaşan, Almaşoi, Almaşi итд.13 Ономастика и топономастика Срба и Хрвата на те-
риторији данашње Румуније, показује да је реч Алмаш и даље присутна: Almažan>Almăjan>Almăj.14

Потребно је споменути и могуће татарско порекло Алмаша. Алмаз, на руском и украјинском језику 
има значење дијаманта (боје руже).15

Almas или Alma, на монголском je реч за «дивљег човека». Насељава Кавказ и Памирске планине 
централне Азије, као и Алтаске планине јужне Монголије. Алмаш се генерално сматра више дивљим 
људима по изледу и навикама; као што је типично за слична легендарна створења у целој Централној 
Азији, Русији, Пакистану и Кавказу. 16

Almas је јединствена реч у монголском, правилно формирана множина у турском је almaslar.17

Као једно од могућих решења за монголско/татарско порекло топонима Алмаш и присутности на 
овим територијама може се сматрати и монголска провала 1241 године.18

Аутори уместо закључка остављају отвoрено питање порекла топонима Алмаш. Историјске и језич-
ке чињенице у сваком од наведених језика дају подлогу за даља истраживања и могуће решење.

13    Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Editura ştinţifică şi enciclopedica, Bucu-
reşti, 1983, 26.
14    Mile Tomici, Onomastica sârbilor şi croaţilor din România,  Editura academiei române, Bucureşti, 2006.
15    Dicţionar encicopedic ilustrat, Cartier, Bucureşti, 1999; За овај назив Almas – исто као и Almaş 
уп. Iorgu Iordan, нав. дело, 26.
16    Michael Newton, Almas/Almasti, Encyclopedia of Cryptozoology: A Global Guide. McFarland & Company, Inc. 2005. 19.
17    Michael Heaney, Who were the Arismaspeans, Folklore - volume 104, 1993, 53–66. http://www.bodley.ox.ac.uk/users/
mh/almas/arimaspeans.htm
18    Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара, Београд, 2002, 72-77.
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УЛИЦЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У РАЗДОБЉУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Душко Пантелић
Историјски архив Града Новог Сада

Алмашки крај је један од најстаријих делова Новог Сада чије улице су уцртане већ у најстаријим 
плановима града. У раздобљу између два светска рата улице у овом крају доживеле је значајне проме-
не. Одмах по окончању Првог светског рата промењена је већина назива улица, које су добиле имена 
која су више истицала српски национални карактер Алмашког краја. Друга значајна промена било је 
уређивање улица које добијају тврду подлогу (калдрма, асвалт, камен), започета је изградња савреме-
нијих канализационих и водоводних инсталација, уведено је чишћење и прање улица. Подаци о мо-
дернизацији Алмашког краја изнети у овом раду највећим делом преузети су из архивских докумената 
фонда новосадског Градског поглаварства који се чува у Историјском архиву Града Новог Сада.
Кључне речи: Нови Сад, Алмашки крај, улице, називи улица, уређивање улица, архивски документи, 
Градско поглаварство, Историјски архив града Новог Сада

Алмашки крај, један од најстаријих делова Новог Сада, насељен је почетком XVIII века, још пре 
добијања статуса слободног и крљевског града. На плану града из 1745. године, једном од првих 
на којима су назначени називи улица, уцртан је и Алмашки крај, (уписан на немачком језику, као 
Allmascher Kray), али без назива улица.1 На плану се види рукавац Дунава који дубоко залази у на-
сеље (приближно између данашњих улица Матице српске и Скерлићеве). Преко рукавца је постојао 
мост чији траг је остао у називу улице Земљане ћуприје. Алмашки крај ограничен је Тргом Марије 
Трандафил, Темеринском улицом, Улицом патријарха Чарнојевића, Ђорђа Рајковића, Земљане ћу-
прије и Улицом Матице српске. Због мочварног терена на којем је настао, овај део града назива се и 
Подбара, али постоје извесне разлике између појмова Алмашки крај и Подбара.2

С обзиром на тровековну историју Алмашког краја и бројне промене држава и идеологија, улице у 
овом делу Новог Сада често су мењале називе. Ради боље прегледности ове промене даћемо у табели.
Промене назива улица у Алмашком крају 1748-2000. године3

1    На овом плану уписано у седам назива улица, док се у Алмашком крају виде уцртане улице, али њихови 
називи нису уписани.
2    Појам Подбара чини нам се нешто ширим од појма Алмашки крај. Границе Подбаре нешто су шире од 
граница Алмашког краја. Подбара захвата и део града од Улице Ђорђа Рајковића и Косовске према Дунаву.
3    Промене назива улица дате су према: Војислав Пушкар, Улице Новог Сада 1745-2000, Нови Сад, 2002. и 
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Садашњи назив 1745-1918.    1918-1941.   1941-1944. 
Алмашка  Almascher-Kirchen-  Алмашка  Almási utca
   Gasse
   Almási templom 
   utca
   Almási utca

Садашњи назив 1745-1918.    1918-1941.   1941-1944.
 
Барањска  Mausgasse   Барањска  Egér utca
   Egér utca
   Мишја    
Беле њиве  Cseneer Gasse (II)  Беле њиве  Fehér mező utca
   Csenei utca (II)
   Fehér mező utca
   Weise-Weise-Gasse
   Ченејска (II)
Гундулићева  Cseneer Gasse (I)  Гундулићева  Csenei utca
   Csenei utca (I)
   Csenei utca
   Ченејска
Ђорђа Рајковића     Ђорђа Рајковића Dobó utca
Земљане ћуприје Híd utca   Земљане ћуприје Híd utca
   Ћупријска   
Јаше Игњатовића     Јаше Игњатовића  Apor utca
Југ Богдана  Cseneer Gasse (III)  Југ Богдана  Тátra utca
   Csenei utca (III)
   Riviczai utca
   Ривичка улица
Косте Хаџи мл.4 Híd utca   Земљане ћуприје Híd utca
   Ћупријска   
Коче Коларова5 Unter-Almascher-Kirchen- Владике Максима Avar utca
   Gasse
   Alsó Almási utca
   Доњо алмашка улица
Лађарска  Mocsár utca   Лађарска  Hajós utca
   Hajós utca
ИАНС, Ф. 150, 31945/1929.
4    Део Улице земљане ћуприје добио је назив Косте Хаџи млађег улица (Војислав Пушкар, Улице Новог Сада 
1745-2000, Нови Сад, 2002, 92).
5    После 1944. године носила је раније називе Доњо алмашка и Владике Максима до добијања садашњег 
назива Коче Коларова (В. Пушкар, Улице Новог Сада, 93).
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   Лађарска
Лончарска  Koncsár utca   Моравска  Fazekas utca
   Fazekas utca   Лончарска
   Лончарска
Марка Нешића6 Sperbergasse   Пеци Поповића Horváth utca
   Karvaly utca
   Bara utca
   Кобчева улица
Матице српск             Hahngasse              Соколска улица Irinyi János utca
   Kakas utca
   Méyeskalácsos utca
   Hán utca
Садашњи назив 1745-1918.    1918-1941.   1941-1944. 
   Ханска улица
Милана Ракића7 Storchengasse   Деспота Јована Aradi utca
   Fabrikgasse
   Gyár utca
   Gólya utca
   Родина улица
   Творничка улица
Милоша Обилића Löwengasse            Милоша Обилића          Oroszlán utca
   Oroszlán utca
   Лавовска улица
Патријарха  Cseener Gasse (IV)           Камендинска улица    Szerb utca
Чарнојевића             Csenei utca (IV)  Љутица Богдана
   Kamendin utca                Патријарха 
        Чарнојевића
   Csarnojevics utca
   Ченејска (IV)
   Камендинска улица
   Чарнојевићева улица
Петра Кочића  Hirschebgasse   Прерадовићева        Szegedi utca
   Honiggasse   Петра Кочића
   Méz utca
   Szarvas utca
   Vitkovics utca
   Јеленова улица
   Медена улица
6    Од 1944. Године звала се Пеци Поповића и Кастеларова, до добијања садашњег назива (В. Пушкар, Улице 
Новог Сада, 111).
7    После 1944. године поново се звала Деспота Јована, до добијања садашњег назива (В. Пушкар, Улице Новог 
Сада, 114).
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   Витковићева улица
Пећка   Mondgasse   Пећка       Hold utca
   Hold utca
   Месечева улица
Саве Вуковића           Schwarze-Hahn-Gasse Саве Вуковића     Lajta utca
   Fekete kakas utca
   Vukovics utca
   Црног петла улица
   Саве Вуковића
Светосавска  Lebzeltergasse   Светосавска      Borz utca
   Dachsgasse
   Borz utca
   Лицидерска улица
   Јазавчева улица
Стеријина  Eidechsengasse  Стеријина                 Gyik utca
   Gyik utca
   Гуштерска улица

Садашњи назив 1745-1918.    1918-1941.       1941-1944. 

Текелијина  Platea Dugorep  Текелијина                 Miskolczi utca
   Rosengasse
   Weidengasse
   Rózsa utca
   Legelő utca
   Főzfa utca
   Thököly utca
   Ружина улица
   Дугорепа улица
   Подбарска улица
Хаџић Светића8 Eidechsen Gasse  Хаџић Светића      Hét vezér utca
   Guík utca
   Hadzits-Svetics utca
   Змијска улица
   Хаџић Светића улица

   Велика пажња посвећивана је поплочавању улица тврдим материјалима. У Техничком опису о 
путевима, улицама и тржиштима који чине предмет калдрмарине дат је попис новосадских улица са 
подацима о дужини, ширини и врсти подлоге којом је улица поплочана. 

8    После 1944. Звала се Хаџи Светићева улица, касније измењено у садашње Хаџић Светића улица (В. Пушкар, 
Улице Новог Сада, 192).



163

Д У Ш К О  П А Н Т Е Л И Ћ

   Стање плочника у алмашким улицама 1919. године.9

Улица10

Димензије
Врста плочника

Асфалт Керамит Коцка Подломљен 
камен

Ситан 
камен

Ломљен 
камен Макадам Без 

плочникаДуж Шир

Текелијина 334
643 6 1963 3858

Патријарха 
Чарнојевића 330 5 1650

Југ Богдана 170
167 5 680 835

Беле њиве 352 5 1760

Гундулићева 47
351

5
4 1429 235

Коче Коларова 185 4,5 832

Алмашка 373
54

8
5 4406 270

Саве Вуковића 386
148

6
5 3188 740

Марка 
Нешића 86 4 344

М. Ракића 215 5 1075
Светосавска 218 6 1150

Пећка 142 5 710
Милоша 
Обилића 104 4 416

Петра Кочића 198 6 1634

Барањска 91
26

4
8 333 96

Матице српске 314 6 2915

Стеријина 57
166

4
4 237 1199

Хаџић 
Светића 160 4 876

Земљане 
ћуприје 102 5 510

Лончарска 103 4 412

 

9     ИАНС, Ф. 150, арх. бр. 226/1930 Т.О.
10   Дати су садашњи називи улица, у документу су називи из времена Аустро-Угарске дати на 
мађарском језику.

Улица10
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Алмашки крај на плану Новог Сада 1916.
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Алмашки крај на плану Новог Сада 1922.
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Алмашки крај на плану Новог Сада 1929.
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Алмашки крај на плану из 1942.
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Како се из овог прегледа може видети, улице у Алмашком крају до завршетка Првог светског рата 
углавном су биле без тврде подлоге, тек у некима био је постављен плочник од ломљеног камена 
или коцке, а само у Мишјој улици (данашња Барањска) била је постављена асфалтна подлога. Пр-
вих година после рата обнови калдрме посвећивано је мало пажње, мада су улице током рата знатно 
оштећене и захтевале су поправку. Озбиљнији радови на обнови и поплочавању улица предузети су 
тек од 1923. године, тада је, између осталог, извршено поплочавање ломљеним каменом и делова 
двеју алмашких улица, Текелијине и Патријарха Чарнојевића. Радови у Текелијиној настављени су и 
наредне године, у Алмашкој је постављен плочник од мале коцке, у Деспота Јована (Милана Ракића) 
ломљени камен, а у Саве Вуковића макадам. Гундулићева улица поплочана је ломљеним каменом 
1928, а Улица Беле њиве макадамом поливеним битуменом 1929. године.11 Калдрмисане су макада-
мом у 1932. години Ђорђа Рајковића,12 Владике Максима (Коче Коларова), Пећка и Стеријина,13 а 
Беле њиве у 1936. години.14

Становници Пећке улице упутили су молбу Савету града Новог Сада 1931. године којом су изра-
зили незадовољство због тога што њихова улица „нема зиданог коловоза, премда је та улица у цен-
тру града и стара је толико, колико је стар и сам град Нови Сад а једва је дугачка нешто преко 100 
метара“.15 Грађани се жале и због тога што њихова улица излази на Темерински пут на коме се налази 
пијаца и у којој је густ саобраћај који се, једним делом, одвија и кроз њихову улицу. Житељи Пећке 
улице наводе да људи који долазе на пијацу често њихову и суседну улицу Милоша Обилића кори-
сте као тоалет, због чега је настао погрдан назив за ове улице Szaos utca. Грађани сматрају великом 
срамотом да улица „највећег српског јунака“ носи тако погрдан назив. Такође истичу да је јужни део 
Новог Сада још под мађарским властима био уређен, док је северни део, претежно насељен Србима, 
још увек запуштен, мада је прошло 12 година од ослобођења. Изразили су незадовољство и због тога 
што се у новоизграђеним деловима града одмах уреде и коловози, стазе, канализација и остало, а у 
најстаријим улицама становници се гуше у прашини и грцају у блату. Грађани су тражили изградњу 
коловоза, уређење канализације, копање бунара, чишћење и поливање улице, полицијски надзор и 
градњу јавног тоалета.16

Ове молбе становника Пећке и Милоша Обилића, очигледно нису услишене, јер се у извештају ко-
мисије о стању градских путева и калдрма из 1937. године обе улице помињу као улице у старом делу 
града у којима нема калдрме. Општа оцена комисије која је градске улице прегледала од 13. априла 
до 14. јуна 1937. била је да је стање калдрме врло рђаво. Постојале су улице које уопште нису биле 
калдрмисане, у којима је калдрма знатно оштећена, као и оне у којима је било потребно проширивање 
калдрме (у Алмашком крају таква је била Текелијина улица).17

Новосадске власти су још од 1920. године планирале градњу водовода и канализације, али та за-
мисао није реализована чак и поред понуда из иностранства за извођење радова. Снабдевање водом 
настављено је из зиданих или дубоко бушених бунара, јер се тврдило да је вода у Новом Саду хи-

11    ИАНС, Ф. 150, 1120/1931 Т.О.
12    ИАНС, Ф. 150, 21920/1932.
13    ИАНС, Ф. 150, 27487/1932.
14    ИАНС, Ф. 150, 78973/1936.
15    ИАНС, Ф. 150, 11674/1931.
16    ИАНС, Ф. 150, 11674/1931.
17    ИАНС, Ф. 150, 37012/1937.
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гијенски исправна. То је оповргнуто 1922. године када се већи број становника Улице Саве Вуковића 
заразио водом из бунара у Алмашкој улици, чија употреба је после тога забрањена. Нови бунар из-
грађен је 1925. на углу Саве Вуковића и Змај Јовине (данас Златне греде). Канализацију су чинили 
озидани канали у које су касније постављане бетонске цеви, овако озидани канали покривани су 
одозго. Овакви засвођени канали (јендеци) постојали су у Беле њиве, Алмашкој (подсвођен 1929.), у 
Темеринској, Гундулићевој, Текелијиној и Патријарха Чарнојевића канализација је изграђена 1937. 
године.18

Одржавање чистоће градских улица организовано је 1925. године склапањем уговора између града 
и приватних лица. Уговор се односио на чишћење канала, одношење фекалија, лешина и обављање 
стрводерских послова. Улице су поливане цистернама за гашење пожара, а полиција је пазила на одр-
жавање чистоће и забрањивала бацање смећа по улицама. Овај проблем регулисан је доношењем но-
вог Статута о чишћењу и поливању улица донет 1926. године. За наредну годину планирана је набав-
ка возила за поливање улица.19 Нови уговор о чишћењу улица склопљен је између града Новог Сада и 
Симеона Ђаковића, предузимача из Новог Сада. Уговор је потписан 14. априла 1927. године са роком 
од пет година, а Ђаковић се обавезао да чисти градске улице од блата, ђубрета, прашине и снега и да 
све очишћено сакупи и однесе на место које ће одредити Градски савет. Предузимач је дужан да ули-
це чисти и више пута него што је споменуто, уколико Градски савет сматра да је потребно, а обавеза 
чишћења односи се и на улице које ће бити изграђене током важења уговора. Подробно су разрађене 
обавезе предузимача у сваком од послова обухваћених уговором. Посебан прилог овом уговору, као 
део члана 2. Уговора, чини попис улица и учесталост чишћења. Улице су чишћене дневно, трипут 
недељно, двапут недељно, једанпут недељно, а у улицама у строгом центру, поред дневног чишћења, 
предузимач је морао преко целог дана да има једног чистача који би одржавао чистоћу. Од улица у 
Алмашком крају на овом попису налазе се Алмашка - дневно чишћење, Светосавска и Соколска (Ма-
тице српске) - трипут недељно, Саве Вуковића, Стеријина, Хаџић Светића - двапут недељно.20

Ово би био само један од могућих погледа на улице Алмашког краја и града Новог Сада који пру-
жају документи фондова новосадског архива.

18    Војислав Пушкар, Нови Сад - Приче варошких улица, Нови Сад, 2008, 71-76.
19    В. Пушкар, Приче варошких улица, 83.
20    ИАНС, Ф. 150, 51051/1929.
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