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УВОД

Пу бли ка ци ја Кул ту ра се ћа ња… те мат ски је по свеће
на ис тра жи ва њу и пре зен та ци ји раз ли чи тих аспе ка та 
ве за них за кул ту ру се ћа ња на про сто ру Но вог Са да и 
Пе тро ва ра ди на. У књи зи су об је ди ње ни до са да шњи ре
зул та ти ис тра жи ва ња, те у том кон тек сту ова пу бли ка
ци ја ко ре спон ди ра са до са да спро ве де ним и об ја вље ним 
ана ли за ма кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да, од но сно са 
ис тра жи ва њи ма на ста лим у окви ру про је ка та „Ма пира
ње ме ста се ћа ња и ис тра жи ва ње кул ту ре се ћа ња Но вог 
Са да”, чи ја је ре а ли за ци ја за по че ла кра јем 2014. го ди не. 

Про је кат по све ћен ма пи ра њу ме ста се ћа ња и ис тра
жи ва њу кул ту ре се ћа ња Но вог Са да, пред ста вља ви ше
го ди шњи про је кат по све ћен ма пи ра њу, бе ле же њу, ин тер
пре та ци ји и пре зен та ци ји раз ли чи тих ло ка ци ја – ме ста 
ко лек тив ног се ћа ња и ко ме мо ра ци је, као и дру гих ло ка
ци ја ко је су бит не за кул ту ру се ћа ња, ко лек тив ну ме мо
ри ју и иден ти тет гра да као це ли не. Про је кат је по кре нут 
са основ ним ци љем афир ми са ња и ис тра жи ва ња кул ту ре 
се ћа ња, не го ва ња кри тич ке кул ту ре се ћа ња, као и ис тра
жи ва ња раз ли чи тих фор ми ко лек тив не ме мо ри је гра да. 
У прав цу оства ри ва ња по ста вље них ци ље ва, кра јем 
2014. го ди не у скло пу ре а ли за ци је пр ве фа зе про јек та, 
кре и ра на је по себ на те мат ска ин тер нет пре зен та ци ја 
(www.kul tu ra se ca nja.com ) ко ја је у пот пу но сти по све ће на 



раз ли чи тим сег мен ти ма ис тра жи ва не те ма ти ке. У окви
ру те мат ски кон ци пи ра не ин тер нет пре зен та ци је, на
ла зи се ин тер ак тив на ма па са ба зом по да та ка до са да 
ма пи ра них ло ка ци ја ко ја се етап но до пу њу је и ажу ри ра. 
На сај ту про јек та, по сто ји и по себ на би бли о те ка на уч но
по пу лар них и струч них тек сто ва ко ји се од но се на раз
ли чи те аспек те те ма ве за них за кул ту ру се ћа ња на про
сто ру гра да. За пра во, сви са др жа ји ко ји су до ступ ни на 
сај ту, од но се се на раз ли чи те аспек те те ма ти ке ве за не за 
кул ту ру се ћа ња и ко лек тив ну ме мо ри ју гра да и као та
кви ујед но до при но се афир ма ци ји ових те ма на оп штем 
ни воу. Ба за по да та ка и би бли о те ка тек сто ва ко ји су до
ступ ни на сај ту омо гу ћу ју по се ти о ци ма да се кроз низ 
кри тич ки пред ста вље них по да та ка и еду ка тив но кон
ци пи ра них тек сто ва, упо зна ју са раз ли чи тим аспек ти
ма кул ту ре се ћа ња, од но сно са ме сти ма се ћа ња и ло ка
ци ја ма офи ци јел не ко ме мо ра ци је на про сто ру Но вог 
Са да и Пе тро ва ра ди на. 

Ка да је реч о пре зен то ва ним лич ним се ћа њи ма гра
ђа на, од но сно о ма пи ра ним ло ка ци ја ма лич них се ћа ња 
ко ја се та ко ђе на ла зе у ба зи по да та ка, она пред ста вља ју 
по себ ну вр сту зна чај не до ку мен то ва не гра ђе на ста ле 
те рен ским ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма. Узи ма ју ћи 
у об зир ши ри ну и ком плек сност ана ли зи ра них те ма, 
сло же ност ме то до ло шког по ступ ка ин тер ди сци пли нар
них ис тра жи ва ња и про це са ма пи ра ња, као и усло вље
ну ди на ми ку ре а ли за ци је, про је кат је ви ше го ди шњи и 
ре а ли зу је се етап но. 

Пр ва фа за про јек та ре а ли зо ва на је у вре мен ском пе
ри о ду од ју на 2014. до ју на 2015. го ди не у са рад њи Цен тра 
за ис тра жи ва ње ко лек тив них иден ти те та и по ли тич ке ми
то ло ги је из Но вог Са да и Кул тур ног цен тра Но вог Сада. 

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

6



У окви ру ре а ли за ци је пр ве фа зе про јек та чи ји су ре зулта
ти пу бли ко ва ни у скло пу са др жа ја до ступ них на ин тер
нет пре зен та ци ји, као и у овој пу бли ка ци ји, об у хва ће но 
је ма пи ра ње ло ка ци ја рат них стра да ња на про сто ру Но
вог Са да и Пе тро ва ра ди на у Пр вом и Дру гом свет ском 
ра ту. Од но сно, ма пи ра ни ло ка ли те ти уне се ни у ба зу по
да та ка на сај ту, об у хва та ју нај ве ћи број ло ка ци ја (ме ста 
се ћа ња и ко ме мо ра ци је) на те ри то ри ји гра да и ње го ве 
око ли не, ко ји су ве за ни за до га ђа је из Пр вог и Дру гог свет
ског ра та. При ли ком ма пи ра ња раз ли чи тих ло ка ци ја 
(ме ста се ћа ња и ко ме мо ра ци је) стра да лих ста нов ни ци, а 
у скла ду са кон цеп ци јом и ме тод ским на че ли ма овог про
јек та, ни су на во ђе на име на жр та ва, од но сно ни је из врше
на пер со на ли за ци ја стра да лих ли ца. Пер со на ли за ци ја је 
из бег ну та ис кљу чи во из раз ло га ко ји се од но се на са му 
идеј ну кон цеп ци ју про јек та ко ја је би ла усме ре на на ма
пи ра ње ме ста стра да ња на про сто ру гра да у кон тек сту 
зна ча ја кон крет них ло ка ци ја као про стор них це ли на, 
од но сно на ука зи ва ње зна ча ја раз ли чи тих ло ка ци ја као 
ре ал них про сто ра у гра ду за ко је се ве зу ју тра гич ни до
га ђа ји ко ји су се на њи ма од и гра ли. У том сми слу, узима
ју ћи у об зир ме то до ло шки при ступ, про је кат ни је те жио 
иден ти фи ка ци ји стра да лих осо ба на кон крет ним ло ка
ци ја ма, већ ука зи ва њу су штин ског зна ча ја кон крет них 
ме ста (про стор них це ли на) као ло ка ци ја ко је има ју на
гла шен ме мо ри јал ни ка рак тер ва жан за про шлост и ко
лек тив но се ћа ње гра да као це ли не. Ова квим при сту пом, 
иа ко је пер со на ли за ци ја тра гич но стра да лих жр та ва 
из о ста вље на, ука за но је на по тре бу не го ва ња и афирми
са ња кри тич ке кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Са да 
и Пе тро ва ра ди на, чи ме је ука за но и ду жно по што ва ње 
пре ма тра гич но на стра да лим осо ба ма. 

Увод
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Ре а ли за ци ја дру ге фа зе про јек та из ве де на је то ком 
дру ге по ло ви не 2017. го ди не. Део сред ста ва за ње ну ре
а ли за ци ју обез бе дио је Се кре та ри јат за кул ту ру гра да 
Но вог Са да. У скло пу ак тив но сти на ре а ли за ци ји дру ге 
фа зе про јек та чи ји је ин сти ту ци о нал ни но си лац био 
Цен тар за ис тра жи ва ње ко лек тив них иден ти те та и по
ли тич ке ми то ло ги је зна чај но је про ши ре на по сто је ћа 
ба за по да та ка, од но сно ма пи ра но је не ко ли ко де се ти на 
но вих ло ка ци ја, при че му је фо кус био усме рен на ма пи
ра ње ло ка ци ја ко је су у ве зи са лич ним се ћа њи ма гра ђа
на на ме ста из пе ри о да со ци ја ли зма на про сто ру Но вог 
Са да. 

Од 16. ја ну а ра 2019. го ди не, ре а ли за ци ју про јек та 
је пре у зео Ар хив Вој во ди не чи ме је ујед но от по че ла нова 
ета па у раз во ју про јек та. Ба за по да та ка као и са др жа ји 
на по сто је ћој ин тер нет плат фор ми уно се се сук це сив но 
у скла ду са пред ви ђе ним пла ном ак тив но сти на про јек
ту, ис тра жи ва њу ар хив ске гра ђе као и те рен ским ан тро
по ло шким ис тра жи ва њи ма. 

Ме то до ло ги ја ра да на пр вој фа зи про јек та у зна чај
ној ме ри је за сни ва на на кри тич кој ин тер пре та ци ји по
сто је ће гра ђе пу бли ко ва не у струч ним и на уч ним пу бли
ка ци ја ма, а у ма њој ме ри и на ана ли за ма ар хив ске гра ђе. 
Та ко ђе, при ли ком ма пи ра ња по је ди них ло ка ци ја, ана
ли зе су се у ма њој ме ри ба зи ра ле и на при ку пља њу инди
ви ду ал них се ћа ња ста нов ни ка Но вог Са да, тј. за сни ва ле 
су се и на при ку пља њу гра ђе ко ја је у ве зи са тзв. орал ном 
исто ри јом. У том сми слу, ак тив но сти на ре а ли за ци ји 
про јек та су јед ним де лом би ле усме ре не на кри тич ке 
ин тер пре та ци је раз ли чи тих об ли ка по сто је ћих на ра ти
ва гра ђа на. Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња при ли ком ре а
ли за ци је дру ге фа зе про јек та, под ра зу ме ва ла је те рен ска 

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...
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ан тро по ло шка ис тра жи ва ња и бе ле же ње на ра ти ва гра ђа
на (лич них се ћа ња) о раз ли чи тим ло ка ци ја ма на просто
ру гра да из пе ри о да со ци ја ли зма. Од но сно, у кон тек сту 
ре а ли за ци је дру ге фа зе про јек та, оба вље ни су раз го во ри 
са пре ко че тр де сет ин фор ма на та ме то дом не струк ту ри
са ног ин тер вјуа о не ко ли ко де се ти на раз ли чи тих ло ка
ци ја ко је су би ле об у хва ће не ма пи ра њем. 

Ова пу бли ка ци ја, пред ста вља до са да шњи пре сек 
ре зул та та ис тра жи ва ња (етап но од 2014 до кра ја 2020) 
и кон ци пи ра на је у две основ не це ли не. Пр ва це ли на ове 
књи ге но си на слов Кул ту ра се ћа ња Но вог Са да и Пе тро
ва ра ди на и у њој су пу бли ко ва на три на уч нопо пу лар на 
члан ка ко ји су те мат ски по све ће ни са гле да ва њу основ
них аспе ка та ве за них за спе ци фич но сти офи ци јел не 
кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да. Дру га це ли на, но си 
на слов Ма пи ра на ме ста се ћа ња и об у хва та све до са да 
ма пи ра не ло ка ци је. У скла ду са хро но ло шким прин ци
пом ма пи ра них ло ка ци ја, по де ље на је на не ко ли ко за
себ них де ло ва. Сва ки од за себ них де ло ва са сто ји се од 
по је ди нач них ма пи ра них ло ка ци ја, док код по је ди них 
по сто ји и про прат ни, од но сно до пун ски увод ни текст. 

С об зи ром на ком плек сност и кон цеп ци ју, као и на 
од су ство прет ход них се ри о зни јих ис тра жи ва ња те мати
ке у да том про стор ном кон тек сту, про је кат са те мат ском 
ин тер нет пре зен та ци јом као и са овом пу бли ка ци јом, 
има ју пи о нир ски ка рак тер. Од но сно, по кре та њем те
мат ске ин тер нет плат фор ме, фор ми ра на је је дин стве на 
ба за по да та ка, а ти ме и основ но по ла зи ште за да ља и знат
но ком плек сни ја ин тер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња 
кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да. Узи ма ју ћи у об зир 
зна чај про јек та, од но сно ре зул та те ви ше го ди шњих ис
тра жи ва ња, На ци о нал ни ISSN цен тар Ср би је, оце нио је 
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про је кат као „ин те гра тив ни из вор од по себ ног зна ча ја 
за Вој во ди ну”, и до де лио му је по се бан ISSN (On li ne) број 
чи ме је ин тер нет плат фор ма са ба зом по да та ка про јек та, 
упи са на и у На ци о нал ни ре ги стар На род не би бли о те ке 
Ср би је као и у европ ску ба зу ISSN (On li ne) пу бли ка ци ја. 

Узи ма ју ћи у об зир на ве де ни зна чај про јек та, ова пу
бли ка ци ја, за пра во пред ста вља штам па ни екви ва лент 
сај та www.kul tu ra se ca nja.com . У том сми слу, у овој књи зи 
су пре зен то ва ни и об је ди ње ни сви до са да шњи ре зул та ти 
ис тра жи ва ња кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Са да 
и Пе тро ва ра ди на.

Ау тор

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...
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УМЕ СТО ПРЕД ГО ВО РА

Пу бли ка ци ја Kристијана Об шу ста Кул ту ра се ћа ња 
на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, у из да њу Архи
ва Вој во ди не, пред ста вља син те зу до са да из вр ше них и 
об ја вље них ре зул та та ис тра жи ва ња кул ту ре се ћа ња на 
про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на на ста лим у окви
ру ви ше го ди шњег и ви ше е тап ног про је ка та „Ма пи ра ње 
ме ста се ћа ња и ис тра жи ва ње кул ту ре се ћа ња Но вог Са да”.

Са др жај мо но гра фи је чи не две под це ли не ко је се 
ме ђу соб но ло гич ки на до ве зу ју, те омо гу ћу ју це ло ви то 
раз у ме ва ње про бле ма ис тра жи ва ња. У пр вом по гла вљу, 
ко је но си на слов Кул ту ра се ћа ња Но вог Са да и Пе тро ва
ра ди на, пу бли ко ва на су три на уч нопо пу лар на члан ка 
ко ја су те мат ски по све ће на са гле да ва њу основ них аспе
ка та ве за них за спе ци фич но сти зва нич не кул ту ре се ћа ња 
на про сто ру гра да Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на. Ау тор, 
по ла зе ћи од те о риј ског при сту па пре ма ко јем је кул ту ра 
се ћа ња „кул тур ни и дру штве ни кон структ и као та ква 
у бли ској ве зи са кон стру и са њем по ли ти ке се ћа ња и про
це са на стан ка иден ти те та”, ак це нат ста вља на флу ид
ност на ве де ног пој ма, на гла ша ва ју ћи да га је по треб но 
по сма тра ти као „ком плек сну ди на мич ну ка те го ри ју која 
се из у зет но че сто ме ња, пре о бли ку је, до пу њу је, не ги ра 
и из но ва кон стру и ше у за ви сно сти од ди ја па зо на ак ту
ел них дру штве них, кул тур них и пре све га по ли тич ких 
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кон сте ла ци ја у од ре ђе ним вре мен ским и про стор ним 
кон тек сти ма”. На кон увод них раз ма тра ња, у на став ку 
пр ве це ли не, ау тор ре ви ди ра ди на ми ку фор ми ра ња, 
ка рак те ри сти ке и по је ди не аспек те про ме не кул ту ре 
се ћа ња на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на и то 
пре гле дом: оп штих ло кал них спе ци фич но сти у ве зи са 
ме мо ри јом гра да и се ћа њи ма ње го вих ста нов ни ка (од 
кра ја XVI II ве ка до да нас), исто риј ских гро бља (као про
сто ри ма се ћа ња) и одо ни ма (у кон тек сту исто риј ског 
пам ће ња и ко лек тив не ме мо ри је гра да). Ма пи ра ње ме
ста се ћа ња је дру го по гла вље у ко јем ау тор, у кон тек сту 
офи ци јал не кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Са да и 
Пе тро ва ра ди на, ло ци ра кључ на „ме ста се ћа ња” и то она 
ве за на за: Пр ви свет ски рат, еман ци па тор ске про це се 
Ср ба на про сто ру Хаб збур шке мо нар хи је, ма сов на стра
да ња ци ви ла од 13. до 23. апри ла 1941. го ди не, Но во сад
ску ра ци ју, стра да ње Је вре ја то ком Дру гог свет ског ра та 
и пе ри од со ци ја ли зма. Оста вља ју ћи по стра ни ана ли зу 
естет ских свој ста ва и исто риј ске мо де ли сти ке или успо
ста вља ња ау тор ских атри бу ци ја и стил ских кла си фи
ка ци ја по сма тра них про стор них мар ке ра ко лек тив ног 
и/или ин ди ви ду ал ног пам ће ња (спо ме ни ка, спо менобе
леж ја, спо менкр сто ва, ме мо ри јал них пло ча, ме мо ри јал
них гро бља итд.), ау тор (пре)об ли ко ва ње „ме мо ри јал не 
ма пе” Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на по сма тра у све о бу
хват но сти по ли тич ког дис кур са.

Има ју ћи у ви ду ши ри ну ана ли зи ра них те ма, сло
же ност ме то до ло шког по ступ ка ин те р ди сци пли нар них 
ис тра жи ва ња и ком плек сност про це са ма пи ра ња, до при
нос овог ру ко пи са мо же се чи та ти на ви ше ни воа: као до
при нос при ло зи ма из обла сти кул ту ре се ћа ња/пам ће ња 
ко јом се, не по сред но или по сред но, у ви ше ди сци пли на, 

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...
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при сту па ју ћи из ра зних пра ва ца и с раз ли чи тим ци ље
ви ма, ба ви све ве ћи број ис тра жи ва ча; као до при нос при
ло зи ма из обла сти ур ба не ан тро по ло ги је у чи јим се фо
ку си ма на ла зе про це си (пре)об ли ко ва ња сим бо лич ког 
(јав ног) про сто ра гра да; и нај зад, као до при нос при ло зи
ма из обла сти по ли тич ке ан тро по ло ги је ко ји по ла зе од 
оп штег ме ста да је „град нај ши ри оквир за ма ни фе ста
ци је свих са др жа ја по ли тич ког жи во та јед ног дру штва”. 

Др Бо ја на Бог да но вић, на уч ни са рад ник
Ет но граф ски ин сти тут САНУ

*
*    *

Књи га Кри сти ја на Об шу ста, Кул ту ра се ћа ња на про
сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на пред ста вља ми ну ци
о зну струч нона уч ну мо но гра фи ју из ин тер ди сци пли
нар не обла сти сту ди ја се ћа ња, од но сно сту ди ја пам ће ња, 
ко ја је у по след њих не ко ли ко де це ни ја вр ло про ми нент
на у европ ским кул тур ним и ака дем ским за јед ни ца ма. 
Об шу сто ва књи га на до да је овом европ ском „ме мо ри
јал ном мо за и ку” је дан но ви „ка мен чић са зна ња” ко ји се 
ба ви глав ним гра дом АП Вој во ди не, и то пр вен стве но 
кул ту ром пам ће ња ко ја је по ве за на са јав ним ур ба ним 
про сто ром, ко лек тив ним, а у не што ма њем оби му и лич
ним пам ће њем ко је је тран спо но ва но у јав не ме мо риј ске 
мар ке ре, ка ко оне ин сти ту ци о на ли зо ва не, та ко и оне 
лич не и не фор мал не. 

У скла ду са че стим те мат ским тро пи ма у ис тра жи
ва њи ма ме мо ри ја ли за ци је јав ног про сто ра и у дру гим 
гра до ви ма, ова на ра ти зо ва на „ма па се ћа ња” по кри ва 
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зна ча јан број еле ме на та кул ту ре пам ће ња на про сто ру 
Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на. Ово је нај о чи ти је у пр вом 
по гла вљу књи ге ко је пред ста вља вр ло до бру син те тич ку 
сту ди ју о зва нич ним кул ту ра ма пам ће ња на са вре ме ном 
но во сад ском град ском под руч ју од по чет ка ка сног мо
дер ног до ба до да нас, у ко јем ау тор по гла ви то го во ри о 
нај про ми нент ни јим про стор ним мар ке ри ма по ли тич ког 
и ко лек тив ног пам ће ња као што су спо ме ни ци, спо мен
обе леж ја, спо менкр сто ви, ме мо ри јал не пло че, ме мо ри
јал на гро бља и на зи ви ули ца. 

У дру гом по гла вљу, Об шуст се по себ но фо ку си ра 
на но во сад ска исто риј ска гро бља као спе ци фич на ме ста 
се ћа ња ко ја по сред но го во ре и о кон ти ну и ра ном ви ше
на ци о нал ном и мул ти кул ту рал ном ка рак те ру Но вог Сада 
и Пе тро ва ра ди на, од да ље про шло сти до да нас, а у окви
ру њих по себ но и на ка пе ле и по је ди не про ми нент не 
спо ме ни ке и спо менкр сто ве. Из ових „гра до ва мр твих” 
ау тор у тре ћем по гла вљу по но во пре ла зи у „град жи вих” 
и на ње го ве ужур ба не ули це, и да је су мар ни пре глед 
исто риј ског раз во ја одо ни ма (хо до ни ма), од но сно име
на ули ца у Но вом Са ду, ко је у скла ду са већ ета бли ра ном 
ака дем ском тра ди ци јом по сма тра као оно ма стич ке сим
бо ле ко ји у јав ни град ски про стор упи су ју спе ци фич не 
кул ту ре пам ће ња и пар ти ку лар не по ли тич ке и дру ге 
иде о ло шке вред но сти. Да ља шет ња град ским ме мо риј
ским кра јо ли ком во ди нас у ве ли ки сег мент Ма пи ра ње 
ме ста се ћа ња, у ко јем Об шуст пре глед но пред ста вља 
кључ на ме ста се ћа ња на жр тве Пр вог и Дру гог свет ског 
ра та (по себ но Но во сад ске ра ци је и Хо ло ка у ста) и дру ге 
сиг ни фи кант не исто риј ске до га ђа је. 

Ау тор за себ но при ка зу је и „пер со на ли зо ва ну” ме
мо ри ју гра да пу тем ис ка за и се ћа ња „обич них” гра ђа на 
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на по је ди не ло ка ци је и објек те из сва ко днев ног ур ба ног 
жи во та из до ба со ци ја ли зма, па са стра ни ца ове књи ге 
ис кр са ва ју и град ски то по си ко ји ни су од лу чу ју ће наби
је ни по ли тич ким и иде о ло шким зна че њи ма, већ при мар
но лич ним и осо бе ним зна че њи ма, као што су кор зо, по
сла сти чар ни це, ре сто ра ни, би о ско пи, фа бри ке, роб не 
ку ће и дру ги тр го вин ски објек ти, итд. Ова књи га пре
по ру чу је се чи та тељ ству, ка ко ака дем ском и струч ном, 
та ко и оном ши рем, по што је исто вре ме но и из вр сно 
фун ди ра на у аде кват не на уч не па ра диг ме ис тра жи ва ња 
се ћа ња, и за сно ва на на бо га тој ем пи риј ској еви ден ци ји 
ко ја да је жи ву сли ку Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на кроз 
њи хо ве ме мо риј ске па лимп се сте. Ова пу бли ка ци ја мо
но граф ског ка рак те ра, осим струч не има и ве ли ку до ку
мен тар ну вред ност, и си гу ран сам да го то во сва ки Но
во са ђа нин (и Пе тро ва ра ди нац) у њој мо же про чи та ти 
не што што до са да ни је знао, ма ко ли ко био вер зи ран у 
про шлост сво га гра да, а то по себ но сто ји и за све дру ге 
чи та о це ко ји ни су Но во са ђа ни, а ко ји ма је овај ур ба ни 
ку так па нон ске рав ни це ин те ре сан тан, драг и при ра стао 
ср цу.

Др Ср ђан Ра до вић, ви ши на уч ни са рад ник
Ет но граф ски ин сти тут САНУ
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КУЛ ТУ РА СЕ ЋА ЊА  

НО ВОГ СА ДА И ПЕ ТРО ВА РА ДИ НА





ПРО МЕН ЉИ ВО ЛИ ЦЕ СЕ ЋА ЊА ГРА ДА

Украт ко о на стан ку и раз во ју кул ту ре се ћа ња

Офи ци јел на кул ту ра се ћа ња пред ста вља кул тур ни 
и дру штве ни кон структ и као та ква је у бли ској ве зи са 
кон стру и са њем по ли ти ке се ћа ња и про це са на стан ка иден
ти те та ко ја је пак кроз исто ри ју увек пред ста вља ла до мен 
вла да ју ћих ели та још од на стан ка по је ди них ин сти ту ци
о на ли зо ва них по ли тич ких и др жав них су бје ка та. Ипак, 
иа ко би се ко ре ни ве за ни за др жав но пла си ра ње обри са 
кул ту ре се ћа ња по сма тра ну пр вен стве но кроз при зму 
по ли тич ке про па ган де и гло ри фи ка ци је, мо гли тра жи
ти у ан тич ким др жа ва ма по пут ахе ме нид ске Пер си је, 
ан тич ке Грч ке кла сич ног пе ри о да, Рим ског цар ства, или 
чак у ста ром Егип ту то ком пе ри о да сред њег цар ства, 
ја сне обри се по ли ти ка кул ту ре се ћа ња до би ја у кон тек
сту про це са на стан ка мо дер них на ци ја, од но сно то ком 
ком плек сних про це са ства ра ња на ци о нал них иден ти
те та. У том кон тек сту тре ба раз ли ко ва ти при мор ди јал
не атри бу те ко ме мо ра ци је и гло ри фи ка ци је, од но сно 
иде о ло шке еле мен те сред њо ве ков них и ста ро ве ков них 
по ли тич ких ен ти те та од кул ту ре се ћа ња ка ква је фор ми
ра на то ком про це са кон стру и са ња мо дер них на ци о нал них 
иден ти те та. Цр пе ћи ре сур се из ста ри је ет нич ке про шло
сти од ре ђе них за јед ни ца, но си о ци ства ра ња мо дер них 
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на ци ја, од но сно но си о ци тзв. на род них пре по ро да, по
ста ви ли су те мељ не го ва ња кул ту ре се ћа ња у об ли ку ка
кав он и да нас су штин ски по сто ји, од но сно уз диг ну ли 
су га на ви ши све на ци о нал ни и услов но оп ште др жав ни 
ни во уну тар кон крет них по ли тич ких су бје ка та и на ци ја. 
У том кон тек сту, иа ко је ко лек тив на ме мо ри ја уну тар раз
ли чи тих ет нич ких за јед ни ца по сто ја ла још од ан ти ке 
уко ли ко не и знат но ра ни је, о кул ту ри се ћа ња у оквири
ма иден ти тет ских по ли ти ка и у скла ду са ти ме у окви ру 
ко лек тив не ме мо ри је ка кву да нас по зна је мо у ње ном ди
ја па зо ну ре пре зен та ци ја, зва нич на кул ту ра се ћа ња за
пра во пред ста вља кон структ ко ји је по чео да се фор ми ра 
од кра ја XVI II ве ка и ко ји је ти ме не раз дво јан од про це
са на стан ка на ци о на ли за ма. Она ујед но пред ста вља и 
ди на мич ну ка те го ри ју, од но сно зва нич на (а услов но и 
ко лек тив на) кул ту ра се ћа ња ни је јед ном утвр ђе на и по
сто ја на, већ се у за ви сно сти од ни за дру штве них, по ли
тич ких и пре све га иде о ло шких фак то ра мо же ме ња ти 
и пре о бли ко ва ти кроз сло же не и ви ше ди мен зи он лне 
про це се ко ме мо ра ци је и де ко ме мо ра ци је.

То ком ства ра ња мо дер них на ци о нал них иден ти те
та, из ме ђу оста лих зна чај них чи ни ла ца, ва жно ме сто је 
за у зи ма ла гло ри фи ка ци ја уче сни ка у ми ну лим хе рој ски 
пер ци пи ра ним бит ка ма ко је су сво је жи во те по ло жи ли за 
отаџ би ну, од но сно за на ци ју. У том кон тек сту, до ла зи ло 
је до ми ти за ци је од ре ђе них исто риј ских до га ђа ја, тј. кре
и ран је фун дус ме та фо рич них пред ста вља ња нај зна чај
ни јих до га ђа ја из на ци о нал но пер ци пи ра не исто ри је. 
Ства ра њем ова квих тен ден ци ја, ујед но је до ла зи ло и до 
фор ми ра ња и пла си ра ња од ре ђе них сег ме на та зва нич не 
по ли ти ке кул ту ре се ћа ња од стра не по ли тич ких еста бли
шме на та, од но сно по сте пе но се фор ми ра ла на ци о нал на 
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кул ту ра се ћа ња. Њен кључ ни за да так је пред ста вљао да 
се кроз ин сти ту ци о нал но де ло ва ње до при не се оку пља
њу но во фор ми ра них на ци ја око њи хо вих за јед нич ких 
сим бо ла, ис ку ста ва, до стиг ну ћа и „тра ди ци ја”. Ти ме су 
ство ре не од ре ђе не кар то гра фи је у кон тек сту ре цеп ци је 
по ста вља них спо менобе леж ја и мо ну ме на та, од но сно 
ство ре на је кар то гра фи ја јав них про сто ра са спо ме ни
ци ма и оста лим еле мен ти ма у кон крет ним про стор ним 
и вре мен ским кон тек сти ма у по ли тич ком, кул тур ном, 
дру штве ном и исто риј ском сми слу.

По сма тра но из пер спек ти ве оп ште при зме оп сер
ва ци је, мо же се кон ста то ва ти да ко лек тив на се ћа ња, као 
и се ћа ња ге не рал но, мо ра ју би ти ве за на за кон крет не или 
сим бо лич не ло ка ци је на ко ји ма је по диг ну то од ре ђе но 
спо менобе леж је као озна ка од ре ђе ног исто риј ског дога
ђа ја, тј. кон крет ног ме ста се ћа ња у окви ру јав ног просто
ра. На не рас ки ди ву ве зу из ме ђу се ћа ња и ме ста, те мељ но 
је ука зао и фран цу ски исто ри чар Пјер Но ра. Сва ка ко, 
од нос из ме ђу ло ка ци је и до га ђа ја или од ре ђе не лич но сти, 
ипак се мо ра узе ти као ре ла тив на ка те го ри ја, бу ду ћи да 
спо ме ни ци од ре ђе ним лич но сти ма и до га ђа ји ма мо гу 
би ти по ста вље ни и на ло ка ци ја ма ко је ни су ди рект но 
ве за не за њих у про стор ном сми слу. Од но сно, ло ка ци је 
за од ре ђе на спо менобе леж ја мо гу би ти иза бра не у окви
ру јав них про сто ра на раз ли чи тим ме сти ма, при че му 
у та квим слу ча је ви ма из бор ме ста усло вља ва ју ни зо ви 
кон сте ла ци ја ко је ни су ве за не за исто риј ски ре ал не про
сто ре. Ипак, са мим чи ном по ста вља ња спо ме ни ка, ло ка
ци је до би ја ју сим бо лич ки зна чај, од но сно по ста ју ме ста 
ко ја су у не рас ки ди вој се ман тич кој и сим бо лич кој син
те зи са кон крет ним спо менобе леж јем ве за ним за од ре
ђе ну лич ност или до га ђај. У том сми слу, спо ме ни ци у 
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јав ном про сто ру, али и име на ули ца, ин сти ту ци ја, шко ла 
и дру гог, уко ли ко до би ју ди мен зи ју ко ја их ве зу је за од
ре ђе ну лич ност или до га ђај из на ци о нал но пер ци пи ра
не исто ри је, на не ки на чин по ста ју и део на ци о нал не тј. 
зва нич не кул ту ре се ћа ња. Спо ме ник по сво јој са др жин
ској су шти ни пред ста вља јав ни фе но мен, од но сно њего ву 
идеј ну струк ту ру чи ни ње го ва јав ност и ко му ни ка ци ја 
са по сма тра чи ма ко ји ма он на од ре ђе ни на чин пре но си 
кон крет ну по ру ку. Уко ли ко та јав ност и ко му ни ка ци ја 
из о ста ну или вре ме ном не ста ну, спо ме ник не пред ста
вља ни шта дру го до ма се об ли ко ва ног ма те ри ја ла ко ја 
мо же, али и не мо ра има ти умет нич ку вред ност, од но сно 
у том слу ча ју спо ме ник је са мо вр ста струк ту ре у про сто
ру чи је је по сто ја ње или укла ња ње за ве ћи ну по сма тра
ча не бит но и ире ле вант но. Исто та ко, бу ду ћи да јав ни 
спо ме ни ци по ста вље ни као ме мо ри ја ли на од ре ђе ни 
до га ђај или за од ре ђе ну лич ност пред ста вља ју ин стру
мен те за пла си ра ње иде о ло шких по ру ка, уко ли ко те 
по ру ке ни су при јем чи ве, од но сно уко ли ко до ђе до про
це са де ко ме мо ра ци је или про ме на у кон тек сту зва нич не 
кул ту ре се ћа ња, спо ме ни ци гу бе сво ју ак тив ну са др жин
ску фор му и до би ја ју дру га чи ји сми сао, тј. по ста ју мону
мен ти са мим се би. Ако до ђу до тог ста ди ју ма, спо ме ни ци 
нај че шће би ва ју укло ње ни про це сом де ко ме мо ра ци је, 
од но сно по ста ју не по жељ ни ре лик ти бив ших иде о ло
шких си сте ма и на њих се гле да са ан та го ни стич ких или 
ам би ва лент них по зи ци ја. Ти ме, они по ста ју ре пре зен ти 
од ре ђе не вр сте исто риј ских гре ша ка, тј. не спо ра зу ма 
ко је се од стра не но си ла ца но во у спо ста вље не кул ту ре 
се ћа ња от кла ња ју њи хо вим фи зич ким укла ња њем са 
јав них про сто ра. Да кле, спо ме ни ци, спо менобе леж ја, 
на зи ви ин сти ту ци ја, шко ла и дру гих обје ка та, као и одо
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ни ми (на зи ви ули ца и јав них про сто ра), за ви се од акту
ел них иде о ло шких пре ми са у окви ру по сто је ћих или но
во кон стру и са них фор ми ко лек тив них иден ти те та а у 
скла ду са њи ма, не рас ки ди во су ве за ни и са об ри си ма 
иде о ло шки и по ли тич ки по доб не кул ту ре се ћа ња. Изу
зе так од прет ход но на ве де ног чи ни тзв. фе но мен ан ти
спо ме ни ка, од но сно нео че ки ва них спо ме ни ка ко је се по
ста вља ју на јав ним по вр ши на ма ван ја сног кон тек ста и 
сми сла. При ме ри ова квих ан ти спо ме ни ка на про сто ру 
Ре пу бли ке Ср би је по ја ви ли су се 2007. го ди не ка да су 
по ста вље ни спо ме ни ци Ро ки ју Бал бои у Жи ти шту, Џо
ни ју Де пу у Др вен гра ду на Мо крој го ри, као и спо ме ник 
Бо бу Мар ли ју у Ба нат ском Со ко цу. Њи хо во по ста вља ње 
у од ре ђе ном сми слу све до чи и о по сто је ћим иден ти тет
ским кри за ма, од но сно о про бле ми ма са ре цеп ци јом 
про шло сти. Та ко ђе, из у зе так од дис кур са о по ли тич ким 
мо ну мен ти ма и ме мо ри ја ли ма у окви ру кул ту ре се ћа ња, 
мо гу пред ста вља ти и раз ли чи ти об ли ци и фор ме тзв. 
на ру че них спо ме ни ка ко ји не ма ју иде о ло шку, од но сно 
по ли тич ку атри бу ци ју.

Из све га на ве де ног, мо гу ће је кон ста то ва ти да спо
ме ни ци у јав ном про сто ру, по пут одо ни ма и на зи ва раз
ли чи тих јав них (др жав них) обје ка та, не пред ста вља ју 
мо но лит не и по сто ја не ка те го ри је, већ су флу ид ни и про
ме њи ви пре ма сво јој са др жин ској фор ми. У том сми слу, 
кул ту ра се ћа ња, по пут спе ци фич ног фе но ме на ин ди
ви ду ал них и ко лек тив них иден ти те та, пред ста вља ком
плек сну ди на мич ну ка те го ри ју ко ја се из у зет но че сто 
ме ња, пре о бли ку је, до пу њу је, не ги ра и из но ва кон стру и ше 
у за ви сно сти од ди ја па зо на ак ту ел них дру штве них, кул
тур них и пре све га по ли тич ких кон сте ла ци ја у од ре ђе
ним вре мен ским и про стор ним кон тек сти ма. Од но сно, 
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раз ли чи ти сег мен ти кул ту ре се ћа ња про ла зе ве о ма че
сто кроз раз ли чи те ви до ве пре и спи ти ва ња и пре о бли
ко ва ња, или у скло пу из ра же ни јих тен ден ци ја, кроз 
ста лан про цес ко ме мо ра ци је и де ко ме мо ра ци је.

По је ди ни аспек ти про ме не кул ту ре се ћа ња  
на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на  

од кра ја XVI II ве ка до 1918. го ди не

У дру штве ном, кул тур ном и исто риј ском сми слу, 
сва ки иде о ло шки и по ли тич ки си стем, на сто ји да на
мет не соп стве не иде о ло шке пре ми се ко је се од но се на 
об ли ко ва ње зва нич не кул ту ре се ћа ња. Од но сно, сва ка 
но во у спо ста вље на власт ко ја сме њу је прет ход ну иде о
ло шки дру га чи ју, има соп стве ни од нос ка про шло сти 
ко ји ко ре спон ди ра са ње ним по ли тич ким иди о ми ма, 
од но сно са иде о ло ги јом и ин те ре си ма ко ју про па ги ра. 
Сва ка ко, за сме њи ва ње прет ход ног иде о ло шког си сте ма, 
но во кон стру и са ни тј. но во у спо ста вље ни иде о ло шки 
си стем, мо ра има ти по чет ну ба зу по др шке ма са, ка ко би 
се про цес сме њи ва ња мо гао од и гра ти на аде ква тан и 
функ ци о на лан на чин. Про ме на од но са пре ма про шло
сти и ин тер пре та ци ја исто риј ских до га ђа ја и лич но сти 
у кон тек сту ко ме мо ра ци је но во у спо ста вље ног иде о ло
шког си сте ма ко ји је че сто ан ти под прет ход ном, под ра
зу ме ва прет ход ну де ко ме мо ра ци ју или бар пре о бли ко
ва ње ин тер пре та ци је о лич но сти ма и до га ђа ји ма из 
про шло сти чи ју је ко ме мо ра ци ју у кон тек сту про па ги
ра ња соп стве не иде о ло шки по доб не зва нич не кул ту ре 
се ћа ња, про мо ви сао прет ход ни, тј. дру га чи ји иде о ло шки 
си стем. У том сми слу, сва ка но во у спо ста вље на власт која 
се по иде о ло ги ји раз ли ку је од прет ход не ко ју по сма тра са 
ан та го ни стич ких по зи ци ја, де фи ни ше соп стве ни од нос 
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пре ма про шло сти што као при мар но укљу чу је и про
ме ну кул ту ре се ћа ња ко ја се ма ни фе сту је у че стим пре
у ре ђе њи ма и про ме на ма јав них про сто ра, од но сно у 
укла ња њу прет ход них и по ста вља њу но вих еле ме на та 
кул ту ре се ћа ња у јав ној сфе ри.

Ка да је реч о зва нич ној кул ту ри се ћа ња ко ја је по
сто ја ла и ко ја по сто ји на про сто ру Но вог Са да и Пе тро
ва ра ди на, она се сва ка ко мо ра ана ли зи ра ти у ши рем 
дру штве ном и по ли тич ком кон тек сту, од но сно тре ба је 
по сма тра ти у окви ру ши рих тен ден ци ја од но са пре ма 
про шло сти ко ја по сто ји на оп штем на ци о нал ном тј. 
др жав ном ни воу. Ипак, она са др жи и по је ди не ло кал не 
спе ци фич но сти, ко је су у ве зи са ме мо ри јом гра да и се
ћа њи ма ње го вих ста нов ни ка.

По сма тра но у це ли ни, за по тре бе ове ана ли зе, као 
рад ни оквир, мо ра ју се раз гра ни чи ти од ре ђе ни вре мен
ски пе ри о ди у про шло сти Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на 
ко ји су у за ви сно сти од по ли тич ких и дру штве них фак
то ра, об ли ко ва ли и раз ли чи те аспек те зва нич не кул туре 
се ћа ња на про сто ру гра да. Као по чет ну вре мен ску дис
тан цу, у окви ру по сма тра ња зва нич не кул ту ре се ћа ња 
на про сто ру Но вог Са да, овом при ли ком ће би ти у об зир 
узет пе ри од фор ми ра ња Но вог Са да, као и пе ри од фор
ми ра ња да на шњег Под гра ђа Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 
за ко је се оквир но узи ма крај XVII ве ка. У том кон тек сту, 
пр ву фа зу у окви ру по сто ја ња раз ли чи тих ма ни фе стаци
ја кул ту ре се ћа ња, пред ста вља пе ри од ка да су се Но ви 
Сад и Пе тро ва ра дин на ла зи ли у са ста ву Хаб збур шке 
мо нар хи је, од но сно до 1918. го ди не, тј. од осни ва ња Но
вог Са да до вој ног по ра за Ау стро у гар ске на кра ју Пр вог 
свет ског ра та. Ипак, пр ви ви дљи ви обри си кул ту ре се
ћа ња у окви ру пр ве фа зе мо гу се уо чи ти тек од сре ди не 
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XIX ве ка бу ду ћи да пре то га, као што је ис так ну то у увод
ном де лу овог члан ка, кул ту ра се ћа ња у да на шњем обли
ку ре пре зен та ци ја ни је по сто ја ла као та ква, од но сно није 
се ма ни фе сто ва ла на про сто ру Пе тро ва ра ди на и Но вог 
Са да. Да кле, као по че так пр ве фа зе у кон тек сту кул ту ре 
се ћа ња на про сто ру гра да, ис прав ни је је оквир но од ре
ди ти 1850. го ди ну. Дру гу фа зу пред ста вља пе ри од од 1918. 
до 1941. го ди не, тј. вре мен ски пе ри од ка да је Но ви Сад 
пред ста вљао зна чај но по ли тич ко и ур ба но сре ди ште у 
окви ру Кра ље ви не СХС, тј. Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ње
ном ка пи ту ла ци јом у апри лу 1941. го ди не, по чи ње тре
ћа фа за ко ја се по кла па са пе ри о дом оку па ци је и ко ја је 
окон ча на осло бо ђе њем Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на 
23. ок то бра 1944. го ди не. Пе ри од по сто ја ња ФНРЈ и СФРЈ, 
пред ста вља че твр ту фа зу ко ја је тра ја ла од тре нут ка 
осло бо ђе ња, од но сно ства ра ња со ци ја ли стич ке Ју го сла
ви је до ње ног рас па да 1991/92. го ди не. По след њу пе ту 
фа зу у кон тек сту кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да, 
чи ни вре мен ски пе ри од од рас па да СФРЈ до да нас.

Све прет ход но на ве де не фа зе у про шло сти гра да, 
има ју до дат них уну тра шњих раз гра ни че ња, од но сно мо
гле би се у за ви сно сти од раз ли чи тих тен ден ци ја ко мемо
ра ци је и де ко ме мо ра ци је, из де ли ти на до дат не под фа зе. 
Та ко би се нпр. у окви ру че твр те фа зе мо гле из дво ји ти 
по себ не две под фа зе, од но сно тен ден ци је у кон тек сту 
кул ту ре се ћа ња. Пр ва би се од но си ла на пе ри од од фор
ми ра ња ФНРЈ, тј. од осло бо ђе ња Но вог Са да до 1948. го
ди не ка да су про па ги ра ни еле мен ти кул ту ре се ћа ња који 
су сим бо лич но на гла ша ва ли ве зу и је дин ство из ме ђу ФНРЈ 
и СССРа. На кон по ли тич ког раз ла за и Ре зо лу ци је Ин
фор мби роа из 1948. го ди не, до ла зи до де ко ме мо ра ци је 
лич но сти и до га ђа ја ко ји су ве ли ча ли је дин ство ова два 
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по ли тич ка су бјек та и от по чи ње дру га под фа за ко ја је уз 
од ре ђе не ма ње осци ла ци је тра ја ла све до рас па да СФРЈ. 
Та ко ђе, по след ња (пе та фа за), би се мо гла до дат но раз
гра ни чи ти на пе ри од од 1991/92. до 2000. го ди не, као и 
на пе ри од од 2000. го ди не до да нас. Ипак, с об зи ром на 
ње ну ак ту ел ност и при лич ну не по сто ја ност у кон тек сту 
са да шње зва нич не кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да, 
ње но де фи ни са ње и раз гра ни че ња, ипак тре ба узе ти као 
ре ла тив ну ка те го ри ју. Од но сно, по след њу фа зу у кон тек
сту кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва
ра ди на, од ли ку ју при лич но ком плек сне и кон фу зне 
тен ден ци је ко је из да на шње пер спек ти ве оп сер ва ци је, 
не омо гу ћу ју ја сно де фи ни са ње и раз гра ни че ња.

Од кра ја XVI II ве ка до 1918. го ди не, Но ви Сад и Пе
тро ва ра дин су пред ста вља ли део Хаб збур шке мо нар хи је, 
те су се на про сто ру гра да ка ко је по сте пе но ра стао, ујед
но и раз ви ја ли пр ви обри си зва нич не кул ту ре се ћа ња 
ка ква је про па ги ра на од вла да ју ћег еста бли шмен та Мо
нар хи је. Без об зи ра на то што је за по тре бе ове ана ли зе, 
за по че так пр ве фа зе од ре ђен пе ри од ве зан за осни ва ње, 
тј. за фор ми ра ње гра да, пр ве ви дљи ве ма ни фе ста ци је 
кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра
ди на уоч љи ве су тек од сре ди не XIX ве ка, бу ду ћи да пре 
то га, као што је прет ход но ис так ну то, кул ту ра се ћа ња 
у да на шњем об ли ку ре пре зен та ци ја, од но сно као вр ста 
фе но ме на ка кав је да нас, ни је ни по сто ја ла као та ква, а 
сва ка ко се ни је уо ча ва ла у кон тек сту та да још ре ла тив но 
ма лог град ског цен тра, тј. на се ља ка кав је био Но ви Сад, 
или у том пе ри о ду да ле ко зна чај ни јег Пе тро ва ра ди на 
ко ји се раз ви јао као вој но на се ље у под нож ју ком плек са 
Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве у из град њи. Тај нај ра ни ји пе
ри од ме мо ри је гра да, од но сно по че так спе ци фич ног 
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од но са пре ма про шло сти кроз иде о ло шке пре ми се ко је 
је про па ги ра ла оно вре ме на власт, нај бо ље се ма ни фе сту
је у окви ру град ске одо ни ми је, од но сно мо гу ће га је пра
ти ти пре ма име ни ма ули ца и јав них про сто ра у гра ду.

На пр вом пла ну Но вог Са да ко јим се дис по ну је, а 
ко ји по ти че из 1745. го ди не, на зи ви ули ца не ма ју ко ме
мо ра тив ни и иде о ло шки ка рак тер. На кон што је Но ви 
Сад 1748. го ди не до био ста тус сло бод ног и кра љев ског 
гра да, до ла зи до ње го вог убр за ног раз во ја у окви ру ко
јег је до шло и до про ши ре ња по сто је ћих и фор ми ра ња 
но вих ули ца. Сре ди ном XIX ве ка, тј. 1850. го ди не, фор
ми ран је пр ви град ски од бор за над зор град ње ули ца и 
обје ка та на те ри то ри ји гра да. Фор ми ра њем овог те ла, 
уста но вље ног пре ма узо ру на во де ће град ске цен тре у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји, ујед но је био озна чен и по че так 
име но ва ња ули ца и јав них про сто ра са ви дљи вим идео
ло шким пре ми са ма. Ја сан при мер ове но ве тен ден ци је, 
пред ста вља име но ва ње „глав ног ва ро шког тр га” ко ји је 
фор ми ран на кон ру ше ња ста ре Ва ро шке ку ће (Rat ha us 
Va ros haz) и ко ји је до био на зив по Фран цу Јо зе фу I, та да 
нај и стак ну ти јој по ли тич кој лич но сти у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји. Од лу ку о име но ва њу цен трал не град ске јав не 
по вр ши не ко ја је до би ла на зив Франц Јо зеф плац, до нео 
је оно вре ме ни ве ли ки жу пан Но вог Са да. Ипак, уз овај 
из у зе так, град ске ули це су и да ље но си ле на зи ве ко је 
ни су са др жа ле ни ка ква по ли тич ка или иде о ло шка, тј. 
ко ме мо ра тив на обе леж ја. Ме ђу тим, по је ди ни ико но граф
ски еле мен ти ко ји су би ли ве за ни за иде о ло шке пре ми
се и зва нич ну ко ме мо ра ци ју на про сто ру Хаб збу р шке 
мо нар хи је, по сто ја ли су и на да нас не по сто је ћем мо ну
мен тал ном Сту бу Све тог Трој ства ко ји се од 1781. го ди не 
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на ла зио на глав ном град ском тр гу у Но вом Са ду ис пред 
Ка те драл не цр кве Име на Ма ри ји ног. Из ме ђу оста лих 
ико но граф ских еле ме на та на ње му, у до њем де лу сту ба 
ви со ког 15 ме та ра на ла зи ли су се ли ко ви из ау стриј ске 
и ма ђар ске про шло сти. Та ко су по ред ста туе ау стриј ског 
ца ра, кра ља Угар ске и Че шке, Ле о пол да I, у окви ру Сту ба 
по сто ја ли и ки по ви ма ђар ских кра ље ва Све тог Иштва
на и Све тог Ла сла. Ки по ви ових све тов них и по ли тич
ких лич но сти из про шло сти ко ји су ја сно на гла ша ва ли 
по ли тич ку и иде о ло шку ди мен зи ју овог сту ба, би ли су 
по ста вље ни уз ста туе Де ви це Ма ри је, Све тих апо сто ла 
и Ве ли ке Све те Те ре зе. При то ме, на вр ху сту ба се на лази
ла ком по зи ци ја Ису са Хри ста са кр стом и Све тим Ду хом 
сим бо лич ки пред ста вље ног у фор ми сун че вих зра ка. 
Да кле, на Сту бу Све тог Трој ства ко ји је био по ста вљен 
у окви ру нај зна чај ни јег јав ног про сто ра у гра ду, би ли су 
об је ди ње ни про фа ни и са крал ни еле мен ти, те је у том 
сми слу он пред ста вљао осо бе ни и спе ци фи чан спо ме
ник ко ји је из у зев при мар ног са крал ног ка рак те ра, са
др жа ло и на гла ше не сег мен те по ли тич ких, од но сно иде
о ло шких ре пре зен та ци ја пред ста вље них ко ри шће њем 
лич но сти из про шло сти у скло пу ком по зи ци је са ре ли
гиј ским мо ти ви ма. У том кон тек сту, Стуб Све тог Трој ства 
пред ста вљао је осо бе ни са крал ноиде о ло шки мо ну мент 
ко јим се на гла ша ва ла син те за про шло сти и са да шњо сти, 
од но сно са крал ног и про фа ног аспек та као сим бо ла моћи 
и све то сти вла сти Хаб збур шке мо нар хи је. На кон што је 
трг на ко јем је прет ход но по ста вљен овај стуб, про ши рен 
и на кон што је по нео одо ним „Франц Јо зеф плац”, цео 
овај јав ни про стор ко ји је пред ста вљао цен трал но ме сто 
у гра ду, до био је до дат ну иде о ло шку ди мен зи ју.
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Не ка да шњи Стуб Све тог Трој ства  
на Тр гу Фран ца Јо зе фа I, 1900.

На про сто ру Вој ног гро бља у Пе тро ва ра ди ну, 1850. 
го ди не је од стра не при пад ни ка 22. пе шач ког ба та љо на 
у спо мен по ги ну лим са бор ци ма, од но сно у спо мен на 
стра да ле офи ци ре, вој ни ке и пле ми ће то ком Ре во лу ци је 
1848/49. го ди не, по диг нут спо ме ник из над ко лек тив не 
гроб ни це. Ово мо ну мен тал но ка ме но спо менобе леж је 
из гра ђе но је у фор ми ма сив ног мер мер ног обе ли ска пи
ра ми дал ног об ли ка укра ше ног еле мен ти ма по пут ме тал
ног кр ста на ње го вом вр ху и ме тал ним пло ча ма на боч ним 
стра на ма спо ме ни ка са нат пи си ма на не мач ком је зи ку и 
осо бе ним ико но граф ским тј. хе рал дич ким при ка зом. Нат
пис на јед ној од пло ча све до чи о бро ју стра да лих то ком 
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две ре во лу ци о нар не го ди не под зи ди на ма Пе тро ва ра
дин ске твр ђа ве чи ји се по смрт ни оста ци на ла зе у окви ру 
овог гро бља и гроб ни це. Чи ње ни ца да је на кон го ди ну 
да на од рат них зби ва ња из гра ђе но ово спо менобе леж је 
са ко лек тив ном гроб ни цом, све до чи о оно вре ме ним по
ли тич ким тен ден ци ја ма по бед нич ке (ау стриј ске) стра не 
у су ко бу. Од но сно, овај мо ну мент ко ји има на гла ше ну 
ко ме мо ра тив ну ди мен зи ју, ја сно ука зу је на за чет ке фор
ми ра ња кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Са да и Пе
тро ва ра ди на. Сва ка ко, оста је отво ре но пи та ње од но са 
ци вил ног ста нов ни штва пре ма овом спо ме ни ку, али је 
не спор на чи ње ни ца да је овај мо ну мент пред ста вљао 
ја сно де фи ни са но оно вре ме но ме сто се ћа ња са по сто је
ћим на ра ти ви ма уче сни ка до га ђа ја и све до ка о ње му. Ге
не рал но по сма тра но, на раз ли чи тим јав ним про сто ри ма 
на про сто ру Но вог Са да, од сре ди не XIX ве ка по чи њу 
да се по ди жу кр сто ви, од ко јих су по је ди ни из у зев са
крал ног има ли и ме мо ри јал ни зна чај, од но сно по сво јој 
кон цеп ци ји на стан ка са др жа ли су ко ме мо ра тив ну ди
мен зи ју. У том кон тек сту, ин те ре сан тан је Крст ко ји се 
на ла зио на не ка да шњем Жит ном тр гу, од но сно на про
сто ру да на шњег Тр га Ма ри је Тран да фил, ко ји је 1852, 
по ста ви ла Срп ска пра во слав на цр ква. На кон из ме шта
ња Жит ног тр га са ове ло ка ци је три де се тих го ди на XX 
ве ка на про стор ко ји и да нас но си тај одо ним, мер мер ни 
Крст је остао на из вор ној ло ка ци ји и имао је функ ци ју 
спо менобе леж ја жр тва ма бом бар до ва ња Но вог Са да, 
12. ју на 1848. го ди не. Ка сни је, од но сно на кон Дру гог 
свет ског ра та, Крст је пре ме штен на про стор Ал ма шког 
гро бља и до био је но ву ко ме мо ра тив ну ди мен зи ју, од но
сно про ме њен му је сим бо лич ки зна чај. По ред ње га, инте
ре сан тан је и при мер тзв. Гво зде ног кр ста ко ји је по диг нут 
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1890. го ди не, у знак се ћа ња на стра да ле жр тве и на бом
бар до ва ње Но вог Са да 12. ју на 1848. го ди не. Јед но ста ван 
Крст од ко ва ног гво жђа на по ста мен ту, по диг нут је на 
ме сту ста ре Ба ру та не у Те ме рин ској ули ци. Ова два спо
менкр ста ко ја су са др жа ла ко ме мо ра тив ну ди мен зи ју, 
од но сно ко ја су пред ста вља ла спе ци фич на спо менобе
леж ја на нај тра гич ни ји до га ђај у до та да шњој исто ри ји 
гра да, све до че о из у зет но на гла ше ним оно вре ме ним на
ра ти ви ма гра ђа на о тра гич ном до га ђа ју из пе ри о да Ре
во лу ци је, ка да је у ин тен зив ним бом бар до ва њу ма ђар ске 
ре во лу ци о нар не вој ске, уни ште но прак тич но три че твр
ти не Но вог Са да. Та ко ђе, с об зи ром на то да су кр сто ви 
по ста вље ни ини ци ра њем гра ђа на или под ин сти ту цио
нал ним окри љем Срп ске пра во слав не цр кве, тј. ло кал них 
пра во слав них оп шти на, у њи хо вом по ста вља њу мо гу ће 
је са гле да ти и осо бе не ин сти ту ци о нал не обри се афир
ми са ња кул ту ре се ћа ња.

Ка да је реч о де ко ра тив ној пла сти ци ко ја са др жи 
по ли тич ку и иде о ло шку ди мен зи ју, тре ба по ме ну ти и 
при мер ме да љо на Фра ње Ра ко ци ја ко ји по сто ји на фа
са ди јед не при ват не при зем не ку ће у Ули ци Пе тра Драп
ши на чи ја је фа са да из ве де на у сти лу про вин ци јал ног 
нео кла си ци зма. Иа ко ни је у пи та њу обје кат из јав не сфе
ре, већ при ват на ку ћа из XIX ве ка ко ја се на ла зи ла у вла
сни штву ма ђар ске по ро ди це, из ње не де ко ра ци је, од но сно 
из по ме ну тог де ко ра тив ног ан фа сног ре ље фа на фа са ди 
објек та, иш чи та ва ју се ја сне иде о ло шке по ру ке вла сни ка 
ку ће ко је су на ме ње не про ла зни ци ма и ње го вим по се
ти о ци ма. Из у зев на овом објек ту, сли чан ме да љон по сто
ји на фа са ди још јед не згра де у Но вом Са ду, а мо же се 
прет по ста ви ти да се не ка да на ла зио и на мно гим дру гим 
објек ти ма у гра ду с об зи ром на то да је у дру гој по ло ви ни 
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XIX ве ка по сто ја ла тен ден ци ја да се лик Фра ње Ра ко ци
ја по ста вља на ви дљи вим ме сти ма у окви ру фа са да број
них при ват них обје ка та ет нич ких Ма ђа ра ко ји су има ли 
из ра же не на ци о на ли стич ке ста во ве, од но сно на гла шен 
на ци о нал ни иден ти тет. Лик ове лич но сти из на ци о нал
но пер ци пи ра не ма ђар ске исто ри је, имао је на гла шен 
сим бо лич ки зна чај, од но сно пер ци пи ран је као ма ђар ски 
на ци о нал ни хе рој ко ји је по ди гао уста нак про тив Хаб
збур го ва ца по чет ком XVI II ве ка ка да се чак про гла сио и 
за ма ђар ског (угар ског) кра ља. У том кон тек сту, овај ме
да љон пред ста вља ма ђар ски на ци о нал ни сим бол ко ји 

Спо менобе леж је по све ће но стра да лим вој ни ци ма 
то ком Ре во лу ци је 1848/49.
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са др жи еле мен те кул ту ре се ћа ња ко ји су у из ве сном сми
слу кон тра дик тор ни са оно вре ме ном офи ци јел ном кул
ту ром се ћа ња у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Ипак, у кон тек
сту ма ђар ског, тј. угар ског де ла Мо нар хи је, он се сва ка ко 
мо же са гле да ти у фор ми „по жељ ног” сим бо ла пла си ра
ног од кре а то ра и но си ла ца иде ја ма ђар ског де вет на е сто
ве ков ног на ци о на ли зма и по ли тич ких тен ден ци ја ко је 
су из ње га про ис ти ца ле.

Ве ро ват но нај зна чај ни је ко ме мо ра тив но спо мен
обе леж је и ме сто се ћа ња у кон тек сту кул ту ре се ћа ња на 
про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на у пе ри о ду ка да су 
се они на ла зи ли у са ста ву Хаб збур шке мо нар хи је, пред
ста вља Спо менкрст по ста вљен 1902. го ди не на Ве зир цу. 
Крст Еу ге на Са вој ског, по диг нут је на бр ду Ве зи рац не
да ле ко од Пе тро ва ра ди на као спо менобе леж је у сла ву 
по бе де хри шћан ске вој ске над Осман ли ја ма у исто риј
ски из у зет но зна чај ној би ци ко ја се од и гра ла 1716. го
ди не на про сто ру Пе тро ва ра ди на, од но сно у око ли ни 
Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве. Спо ме ник је по диг нут на ини
ци ја ти ву офи цир ског ко ра 70. пе ша диј ске ре ги мен те 
пре ма на цр ти ма Хер ма на Бо леа. На по ста мен ту овог 
спо менкр ста, ко ји до ми ни ра окол ним про сто ром и чија 
укуп на ви си на из но си 6,5 ме та ра, укле са на су два натпи
са на ла тин ском је зи ку:

„Спо мен у знак по бе де прин ца Еу ге на вр хов ног за
по вед ни ка цар ске вој ске про тив Ту ра ка 5. ав гу ста 
1716. го ди не.”
„Са ку пље ној вој сци Пе тро ва ра ди на од нај сло бод ни
јег ро да цр кве них и ма на стир ских по гла ва ра Ау стри
је и Угар ске и нај пле ме ни ти јим љу ди ма Ма ђар ске, 
Хр ват ске и Сла во ни је ко ји су уче ство ва ли у би ци 
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код Пе тро ва ра ди на и па ли на бој ном по љу при па да 
овај спо ме ник. 5. ав гу ста 1902. го ди не.”

По ста вља ње овог спо ме ни ка, прак тич но два ве ка 
на кон од и гра ва ња ове, у европ ским окви ри ма ва жне 
бит ке, ука зу је на чи ње ни цу ко ли ко су се ћа ња на овај 
три јумф би ла бит на за по ли ти ку и иде о ло ги ју Хаб збур
шке мо нар хи је, од но сно ко ли ки је зна чај овај до га ђај 
имао у кон тек сту не го ва ња оно вре ме не зва нич не култу
ре се ћа ња. По ред по ме ну тог спо менобе леж ја, на Те ки
ја ма се на ла зи Цр ква Сне жне Го спе, ко ја та ко ђе у из ве
сном сми слу пред ста вља ме сто се ћа ња на бит ку. Та ко ђе, 
у са мо стан ској Ису со вач кој цр кви Све тог Јур ја у Под
гра ђу Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве, као и у ње ној је дин
стве ној крип ти, на ла зе се спо менобе леж ја и гроб ни це 
ко је пред ста вља ју све до чан ства, а са мим тим и осо би те 
про сто ре се ћа ња на бит ку ко ја се од и гра ла, 5. ав гу ста 1716, 
ка да је хри шћан ска вој ска од не ла по бе ду над Осман ли
ја ма. Ипак, нај ви дљи ви ји аспект ко ме мо ра ци је на просто
ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, док су би ли у са ста ву 
Хаб збур шке мо нар хи је, пред ста вља ју одо ни ми, од но сно 
име на јав них по вр ши на, обје ка та и ули ца. Ме ђу тим, 
иа ко се на осно ву исто риј ских пла но ва гра да мо же уочи
ти да су они нај че шће би ли ис пи са ни на ма ђар ском, ређе 
на не мач ком, а тек у по је ди ним слу ча је ви ма на срп ском 
је зи ку, тек од кра ја XIX и у пр вој де це ни ји XX ве ка, тј. 
до окон ча ња Пр вог свет ског ра та, ули це до би ја ју на зи ве 
по лич но сти ма пре све га из ма ђар ске, тј. угар ске про шло
сти. У окви ру за о штра ва ња по ли тич ке кри зе из ме ђу 
Кра ље ви не Ср би је и Ау стро у гар ске, од но сно не ду го пре 
из би ја ња Ве ли ког ра та 1914, Ма ги стра ту Но вог Са да група 
гра ђа на је пре да ла пе ти ци ју ко јом су тра жи ли пре и ме
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но ва ње од ре ђе них ули ца. Пот пи сни ци су тра жи ли да се 
но ве као и све бит ни је ста ре ули це, пре и ме ну ју на на чин 
ка ко би њи хо ви на зи ви асо ци ра ли и сим бо ли зо ва ли са

Спо менкрст на Ве зир цу
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вез Ау стро у гар ске и Не мач ке. Та ко се из ме ђу оста лих тра
жи ло и пре и ме но ва ње Те ме рин ске, Ки сач ке и Ру ме нач ке 
ули це. Ипак, до тра же них про ме на ни је до шло.

Зва нич на кул ту ра се ћа ња  
у Кра ље ви ни СХС/Кра ље ви ни Ју го сла ви ји

По ра зом Ау стро у гар ске у Пр вом свет ском ра ту и 
фор ми ра њем Кра ље ви не СХС до шло је до озбиљ них 
про ме на у кон тек сту кул ту ре се ћа ња у но во ство ре ној 
др жа ви, па са мим тим и на про сто ру Но вог Са да и Пе
тро ва ра ди на, од но сно за по чео је про цес кре и ра ња но ве 
кул ту ре се ћа ња, ко ја је ко ре спон ди ра ла са ни зом но во
у спо ста вље них иде о ло шких и по ли тич ких тен ден ци ја. 
На кон прет ход но из вр ше не де ко ме мо ра ци је, од но сно 
про чи шћа ва њем еле ме на та „не по жељ не про шло сти” и 
иде о ло шких пре ми са по бе ђе не про тив нич ке, ау стро
угар ске стра не у ра ту, ство ре ни су усло ви за но ву по ли
ти ку зва нич не ко ме мо ра ци је ко ја је кре и ра на на но во
у спо ста вље ној иде о ло ги ји и вла сти Кра ље ви не СХС. 
На кон фор ми ра ња но ве др жа ве „тро и ме ног на ро да”, на 
це лој ње ној те ри то ри ји, ме ња ни су одо ни ми и на зи ви 
јав них објек та, гра ђе ни су но ви, ко ји су до би ја ли иде о
ло шки по доб не на зи ве и по ста вља ни су спо ме ни ци с ци
љем ус по ста вља ња се ћа ња на хе ро и зам и пат њу у Ве ли ком 
ра ту, али и у Бал кан ским ра то ви ма, као и у дру гим рато
ви ма ве за ним за осло бо ђе ње Ју жних Сло ве на. Ипак, у 
пр вој де це ни ји по сто ја ња но ве др жа ве овај про цес није 
био рав но ме ран ни пре те ра но брз, од но сно ва ри рао је ре
ги о нал но с об зи ром на спек тар раз ли чи тих осо бе них фак
то ра ко ји су га успо ра ва ли или убр за ва ли. У сва ком слу
ча ју, се ћа ње на жр тве и хе ро је Пр вог свет ског, Бал кан ских, 
али и оста лих осло бо ди лач ких ра то ва, мо гло се без про
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бле ма ус по ста ви ти са мо у по је ди ним де ло ви ма но во
ство ре не др жа ве ује ди ње не од раз ли чи тих, исто риј ски 
и по ли тич ки по сма тра но, дру га чи јих, од но сно ком плек
сних це ли на. Тек од 1929. го ди не, ка да је др жа ва „тро
име ног на ро да”, пре ра сла бар у фор мал ном сми слу у држа
ву „јед но и ме ног на ро да”, од но сно ка да је Кра ље ви на 
СХС пре и ме но ва на у Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, афир ми са
ње кул ту ре се ћа ња до би ја кон ци зни ји, ви дљив, план ски 
и ја сно од ре ђен др жав ни пра вац ко ји је про из и ла зио и 
ко ре спон ди рао са иде ја ма ин те грал ног ју го сло вен ства 
и уни та ри стич ким тен ден ци ја ма у пр вом ре ду мо нар ха 
и Вла де у Бе о гра ду. У кон тек сту иде о ло шке про па ган де, 
на про сто ру це ле др жа ве, од но сно Кра ље ви не Ју го сла ви
је, по ста вља ни су спо ме ни ци ју го сло вен ским кра ље ви ма 
из срп ске ди на сти је Ка ра ђор ђе вић при че му су до ми
ни ра ли спо ме ни ци Пе тру I Осло бо ди о цу и Алек сан дру 
Ује ди ни те љу. У пе ри о ду из ме ђу 1923. и 1941. го ди не, Алек
сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу и Пе тру I Ка ра ђор ђе ви ћу, по диг
ну то је укуп но 215 раз ли чи тих ме мо ри јал них спо мен 
обе леж ја и спо ме ни ка ко ји су се ве ћи ном на ла зи ли у 
град ским цен три ма и чи ја је умет нич ка вред ност ва ри
ра ла. По ред спо ме ни ка вла да ри ма, по ста вља на су број
на спо менобе леж ја, као и мо ну мен тал ни спо ме ни ци на 
ме сти ма исто риј ски зна чај них би та ка, пре све га из пе ри
о да Ве ли ког, као и из Бал кан ских ра то ва. Та ко ђе, још од 
окон ча ња Пр вог свет ског ра та, па све до кра ја по сто ја ња 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, на те ри то ри ји це ле др жа ве по
ста вљен је и зна ча јан низ дру гих ме мо ри ја ла, по пут ко
ме мо ра тив них кр сто ва, спо менпло ча и дру гих мо ну ме
на та по све ће них ка ко жр тва ма и хе ро ји ма из ми ну лих 
ра то ва, та ко и по је ди ним исто риј ски зна чај ним лич но
сти ма из по ли тич ког, вој ног, про свет ног и кул тур ног 
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жи во та ју го сло вен ских на ро да, од но сно ет нич ких гру
па, чи је се де ло ва ње пер ци пи ра ло као зна чај но у кон тек
сту за го ва ра ња ју жно сло вен ског је дин ства. Одо ни ми ја 
и на зи ви јав них ин сти ту ци ја фор ми ра них то ком по сто
ја ња Кра ље ви не СХС и Кра ље ви не Ју го сла ви је, у пот пу
но сти су пра ти ли тен ден ци је ко је се уо ча ва ју у иде о ло
шким по ру ка ма спо ме нич ке пла сти ке. Ипак, без об зи ра 
на др жав не по ку ша је афир ми са ња је дин стве не кул ту ре 
се ћа ња, она је у по је ди ним ре ги о ни ма, исто као и иде о
ло ги ја ин те грал ног ју го сло вен ства, има ла крај ње ли ми
ти ра ни учи нак. Од но сно, не пре кид но се осе ћао су коб 
из ме ђу три во де ће на ци о нал не за јед ни це од ко јих је сва
ка има ла при лич но ја сно де фи ни сан на ци о нал ни иден
ти тет са соп стве ном кул ту ром се ћа ња, те сто га, по ку шај 
из град ње не ка квог пан на ци о нал ног ко лек тив ног иден
ти те та у фор ми ју го сло вен ства са соп стве ним пре ми са
ма кул ту ре се ћа ња, ни је мо гао би ти при хва ћен у свим 
ре ги о ни ма под јед на ко у окви ру јед ног сло же ног по ли
тич ког су бјек та ка ква је би ла пр ва Ју го сла ви ја.

Ка да је кон крет но реч о кул ту ри се ћа ња у овом пе
ри о ду на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, иде о
ло шке тен ден ци је је нај а де кват ни је пра ти ти кроз оно вре
ме ну одо ни ми ју, као и кроз по ста вља ње не ко ли ко спо
менобе леж ја, пре све га ко ме мо ра тив них кр сто ва, али 
и дру гих мо ну ме на та. Но вој ко ме мо ра ци ји, прет хо дио 
је про цес де ко ме мо ра ци је еле ме на та кул ту ре се ћа ња која 
се од но си ла на иде о ло шке пре ми се по ли тич ки по ра же
ног си сте ма чи је је по сто ја ње окон ча но рас па дом Ау стро
у гар ске на кон ње ног вој ног по ра за у Пр вом свет ском 
ра ту. На кон 1918. го ди не, че сто су се у оно вре ме ној днев ној 
штам пи у кон тек сту ве сти о ур ба ни стич ком пре у ре ђењу 
град ских це ли на до ко јих је до ла зи ло на глим ши ре њем 
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Но вог Са да мо гло чи та ти о укла ња њу оста та ка тзв. Цр но
жу те мо нар хи је. Од но сно, на про сто ру Но вог Са да и 
Пе тро ва ра ди на, до шло је чак и до укла ња ња по је ди них 
ма те ри јал них оста та ка из пе ри о да Ау стро у гар ске, ко ји 
се по себ но мо гу пра ти ти у кон тек сту ре ком по но ва ња 
при о бал ног де ла Ду на ва, тј. кроз ру ше ње и пре о бли ко
ва ње по је ди них де ло ва До њег гра да и Пе тро ва ра дин ске 
твр ђа ве. У јед ном тре нут ку, чак је пла ни ра но и ру ше ње 
ве ћег де ла ком плек са Твр ђа ве, али се ипак од ње га од у
ста ло пр вен стве но за ла га њем пу ков ни ка ко ји је био за
ду жен за овај по ду хват.

Одо ни ми на те ри то ри ји гра да од 1918. го ди не, до
би ја ју но ве на зи ве, док се но во фор ми ра ним ули ца ма и 
но во у спо ста вље ним др жав ним јав ним објек ти ма, та ко ђе 
да ју иде о ло шки при хва тљи ва име на. По сма тра но у цели
ни, су де ћи пре ма спи ску град ских ули ца из 1923. го ди не, 
од 179 по сто је ћих ули ца ко ли ко их је би ло на про сто ру 
гра да, до ми нант ној ве ћи ни су про ме ње ни одо ни ми. Та
ко ђе, по је ди не град ске че твр ти су пре и ме но ва не, по пут 
нпр. про ме не на зи ва не ка да шњег Дар њи је вог на се ља у 
Ада мо ви ће во на се ље. Ули це до би ја ју име на по зна чај ним 
лич но сти ма из по ли тич ког, дру штве ног и кул тур ног жи
во та, али и по раз ли чи тим исто риј ски зна ме ни тим до
га ђа ји ма, пр вен стве но из срп ске на ци о нал не и ет нич ке 
про шло сти. Из ме ђу оста лих, у кон тек сту кар то гра фи ја 
јав них про сто ра гра да по ја вљу ју се ули це са сле де ћим 
на зи ви ма: Фи ли па Ви шњи ћа, Ца ра Ла за ра, Кра ље ви ћа 
Мар ка, Вој во де Шу пљик ца, Ла зе Ко сти ћа, Скер ли ће ва, 
Па три јар ха Чар но је ви ћа, Ца ра Ду ша на, Ње го ше ва, До
си те је ва итд. Од ре ђе ни број ули ца до би ја на зи ве ко је 
асо ци ра ју на про шлост дру гих ју жно сло вен ских на ро да 
и ет нич ких гру па те се у том сми слу, ули ца ма да ју и на
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зи ви нпр. по Љу де ви ту Га ју, ба ну Је ла чи ћу и дру гим лич
но сти ма. По је ди не ули це у кон тек сту оно вре ме них сла
во фил ских тен ден ци ја до би ја ју на зи ве по зна ме ни тим 
лич но сти ма из дру гих сло вен ских на ро да ко је су то ком 
про шло сти би ле ве за не, али и ко је ни су има ле ни ка квих 
до дир них та ча ка са про шло шћу гра да. Та ко се име ну ју 
ули це по П. Ј. Ша фа ри ку, Т. Г. Ма са ри ку, док је је дан град
ски трг име но ван по Ја ну Ко ла ру. Цен трал не град ске 
ули це до би ле су на зи ве по чла но ви ма вла да ју ће ди на сти
је Ка ра ђор ђе вић, те се у том сми слу по ја вљу ју одо ни ми 
по пут нпр. Ка ра ђор ђе ве ули це, Ули це кра ља Пе тра и 
Ули це кра љи це Ма ри је. По кра љу Алек сан дру Ка ра ђор
ђе ви ћу, име но ва ни су јед на цен трал на град ска ули ца у 
Но вом Са ду, јед на ка сар на, као и да на шњи ка нал ДТД. 
Пре и ме но ван је и на зив до та да шњег Жит ног тр га у Трг 
кне ги ње Зор ке. По је ди не ули це су име но ва не у кон тек
сту ко ме мо ра ци је до га ђа ја из Ве ли ког ра та, по пут нпр. 
Кај мак ча лан ске ули це. Та ко ђе, на зи ви ули ца су да ва ни 
и пре ма ге о граф ским обла сти ма и гра до ви ма но во фор
ми ра не др жа ве, та ко су по је ди не ули це но си ле сле де ће 
одо ни ме: Вар дар ска, Ду бро вач ка, Љу бљан ска, Ја дран ска, 
Бе о град ски кеј и дру ге. Ипак, ве ли ки број ули ца у се би 
ни је са др жао ни ка ква ко ме мо ра тив на и иде о ло шка обе
леж ја или је озна ча вао до ми нан тан ет нич ки са став ста
нов ни штва ко је је жи ве ло у њи ма, по пут нпр. Ма ђар ске 
ули це. Иа ко се ор га ни зо ва на ак тив ност у кон тек сту 
пре и ме но ва ња ули ца мо гла уо чи ти од дру ге по ло ви не 
два де се тих го ди на XX ве ка, у ин сти ту ци о нал ном сми
слу прак са име но ва ња ули ца је до би ла но ву ди мен зи ју 
1930. го ди не ка да је осно ван тзв. Под од бор за на зи ве 
ули ца. По сма тра но из оп ште пер спек ти ве, име но ва ње 
ули ца на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на је за
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ви си ло од по ли тич ких, дру штве них и кул тур них тен
ден ци ја оно вре ме ног по ли тич ког има ги на ри ја ко ји је 
осци ли рао из ме ђу на ци о нал ног дис кур са и иде о ло шких 
пре ми са ин те грал ног ју го сло вен ства.

Ка да се ра ди о по ста вља њу спо ме ни ка и спо менобе
леж ја, ин те ре сант но је из дво ји ти при ме ре тзв. ко ме мо
ра тив них спо менкр ство ва по све ће ним жр тва ма и уче
сни ци ма Пр вог свет ског ра та. Ра ди се о два спо менкр ста, 
ко ја се да нас на ла зе у пор та ма но во сад ских цр ка ва на кон 
што су на кон Дру гог свет ског ра да пре ме ште ни са сво
јих из вор них ло ка ци ја. Пр ви Крст је ло ци ран у пор ти 
Ал ма шке цр кве, од но сно у пор ти Хра ма Све та Три Је рар
ха. Спо менобе леж је из ве де но је у фор ми Кр ста (ка ме ног) 
са сте пе на стим по ста мен том на ко јем са све че ти ри стра
не по сто је нат пи си. На јед ној од две ши ре стра не по сто ља 
ис пи са но је: „За ве чан спо мен и по кој ду ше по ги ну ли ма 
у ра ту 1914–1918”, док су на пре о ста ле три стра не укле
са ни од го ва ра ју ћи ци та ти из Би бли је. Из град њу Кр ста 
је ини ци ра ла и спро ве ла Срп ска пра во слав на цр ква у 
знак се ћа ња на стра да ле то ком Пр вог свет ског ра та, те 
у том кон тек сту Крст има при мар ну и ја сно од ре ђе ну 
ко ме мо ра тив ну фор му. Ова ло ка ци ја Кр ста је се кун дар на, 
тј. на њу је пре ме штен са пр ве (из вор не) ло ка ци је ко ја 
се на ла зи ла на сре ди шњем де лу да на шње Пар ти зан ске 
(не ка да шње Ули це кне за Ми ло ша) код рас кр сни це, од
но сно на углу са Ули цом Ђор ђа Зли чи ћа. Из вор на лока
ци ја на ко јој је био по ста вљен Спо менкрст у исто риј ском 
де лу Но вог Са да ко ји се на зи ва Са лај ка, од но сно тач ни
је на ме сту ко је је ме ђу гра ђа ни ма ра ни је би ло по зна то 
под то по ни мом „Ка пи ја”, пред ста вља ла је фре квент ну 
ло ка ци ју у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. У том кон
тек сту, ова ло ка ци ја, са др жа ла је ди мен зи ју „жи вог ме ста 
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се ћа ња”, на ро чи то уко ли ко се узме у об зир да је Спо мен
крст по диг нут не ду го на кон окон ча ња Пр вог свет ског 
ра та. Та ко ђе, ова ло ка ци ја је сво је вре ме но пред ста вља
ла и ме сто оку пља ња у вре мен ском ин тер ва лу од окон
ча ња Пр вог свет ског ра та, па све до кра ја 50тих го ди на 
XX ве ка, ка да је Крст из ме штен са ове ло ка ци је и по ста
вљен на но ву у пор ту Ал ма шке цр кве, где се на ла зи и 
да нас. Од но сно, ло ка ци ја на ко јој се Крст пр во бит но 
на ла зио, пред ста вља ла је сре ди шње ме сто оку пља ња и 
је дан од цен трал них јав них про сто ра на Са лај ци бу ду
ћи да се ра ди ло о ши ро ком про сто ру из ме ђу два ре да 
ку ћа у чи јем је сре ди шту ста јао Крст. По сма тра но у овом 
кон тек сту, мо гло би се услов но кон ста то ва ти, да је ме мо
ри јал ни ка рак тер Кр ста на ме сто на ко јем је био при мар
но по ста вљен, за пра во имао се кун дар ну ди мен зи ју као 
ме сто се ћа ња, док је при мар но ши ро ки пла то око Кр ста 
пред ста вљао ме сто са ста ја ња гра ђа на, ме сто на ко ме се 
оку пља ла ло кал на омла ди на, про стор на ко ме су се игра
ле та да по зна те игре по пут ус коч ко би ле, шап ца лап ца 
и дру гих, као и ме сто на ко ме су се у ју тар њим и пре по
днев ним ча со ви ма оку пља ли над ни ча ри ну де ћи сво је 
услу ге. Ипак, у кон тек сту оно вре ме не град ске то по ни
ми је, тај про стор је вре ме ном ме ђу жи те љи ма по стао 
по знат као „Код Кр ста”, што је чи ње ни ца ко ја ука зу је на 
то да је про стор на це ли на у чи јем је сре ди шту био по
ста вљен Крст, за пра во пред ста вља ла јед ну од бит ни јих 
та ча ка оно вре ме ног ур ба ног иден ти те та Но вог Са да. У 
том сми слу, Спо менкрст је пред ста вљао не ку вр сту про
стор ног мар ке ра, што је у из ве сном сми слу по ти ски ва ло 
ње го ву ини ци јал ну сим бо лич ку ди мен зи ју као ме мо ри
ја ла на стра да ле жр тве, али у исто вре ме му је с об зи ром 
на фре квент ност са ме ло ка ци је да ва ла и на зна ча ју. По
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сма тра но у та квој пер спек ти ви, про стор „Код Кр ста” је 
у се би об је ди ња вао при мар ну функ ци ју зна чај ног јав ног 
про сто ра као са став ног де ла ур ба ног иден ти те та Са лај ке 
и Но вог Са да као це ли не, са да ле ко сла би је на гла ше ним 
и се кун дар ним ме мо ри јал ним ка рак те ром ове ло ка ци
је као ме ста се ћа ња. Ур ба ни стич ким про ме на ма град ске 
то по гра фи је, од но сно овог де ла Но вог Са да, али и због 
иде о ло шких раз ло га ве за них за иде о ло шке и по ли тич ке 
иди о ме ко је је про кла мо ва ла КПЈ на кон Дру гог свет ског 
ра та, Крст је пре ме штен у пор ту Ал ма шке цр кве. Тим 
по ступ ком, али и с об зи ром на све сла би је на ра ти ве о 
Пр вом свет ском ра ту ка ко због вре мен ске дис тан це, та ко 
и због ком плек сних дру штве них и по ли тич ких тен ден
ци ја на кон Дру гог свет ског ра та, ово спо менобе леж је, као 
и оста ли спо ме ни ци на про сто ру гра да ве за ни за Пр ви 
свет ски рат, пре ста ло је да има зна чај „жи вог ме ста се
ћа ња”. У са вре ме ном вре мен ском кон тек сту, овај крст, 
као и дру ги Спо менкрст ко ји се на ла зи у пор ти Ус пен
ске цр кве у Но вом Са ду, у зна чај ној ме ри су иш че зли из 
ме мо ри је гра да и не ма ју зна чај ак тив них ме ста се ћа ња, 
али сва ка ко и да ље у из ве сној ме ри пред ста вља ју ло ка
ци је зва нич не град ске ко ме мо ра ци је, као и ва жна спо
менме ста се ћа ња за све гра ђа не Но вог Са да и вер ни ке 
Срп ске пра во слав не цр кве.

Дру ги Спо менкрст, на ла зи се у пор ти Ус пен ске 
цр кве, у цен тру Но вог Са да. Ово спо менобе леж је је из
ра ђе но у фор ми кр ста од ко ва ног гво жђа по ста вље ног 
на сте пе на стом гра нит ном по ста мен ту. По све ће но је 
по ги ну лим бор ци ма у Пр вом свет ском ра ту и на ла зи се 
у пор ти, из ме ђу Хра ма и зад њег де ла згра де Срп ског 
на род ног по зо ри шта. Са све че ти ри стра не по ста мен та 
на ко ме се Крст на ла зи укле сан је текст, при че му су на 
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три пло че ис пи са ни аде кват ни ци та ти из Би бли је, док 
је на цен трал ној пло чи укле сан текст ко ји ука зу је на 
свр ху спо ме ни ка: „За веч ни спо мен и по кој ду ша по ги ну

Спо менкрст у пор ти Ал ма шке цр кве
(фото: Младен Башић)
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ли ма у ра ту 1914–1918”. Да на шња ло ка ци ја овог спо мен
кр ста, ни је ори ги нал на, бу ду ћи да је на њу он пре ме штен 
ка сни је, док се не ка да на ла зио на углу да на шњих ули ца 
Кра ље ви ћа Мар ка и Ки сач ке, ис пред не ка да шње Ко
њич ке ка сар не. Пр ва ло ка ци ја на ко јој се ово спо менобе
леж је на ла зи ло, за пра во је пред ста вља ла руб ни део Но вог 
Са да, од но сно Крст је био по ста вљен на обо ду Вла ди
чан ског на се ља и по ред чи сти не ко ја се у град ској то по
ни ми ји зва ла Ма јур. Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да се 
на ла зи у стро гом цен тру Но вог Са да, овај спо менкрст 
да нас пред ста вља кључ но ме сто зва нич не град ске ко ме
мо ра ци је ве за не за Пр ви свет ски рат. Од но сно, по во дом 
обе ле жа ва ња Да на, 9. но вем бра, на ово спо менобе леж
је пред став ни ци Гра да по ла жу вен це у знак се ћа ња на 
жр тве и по бе ду у Пр вом свет ском ра ту, од но сно у знак 
се ћа ња на Дан ка да је срп ска вој ска пред во ђе на ма јо ром 
Во ји сла вим Бу гар ским ушла у Но ви Сад, што је ка сни је 
ре зул ти ра ло ди рект ним при са је ди ње њем Ба на та, Бач ке 
и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји, и фор ми ра њу Кра љев ства/
Кра ље ви не СХС. Ова ква фор ма ко ме мо ра ци је је по себ
но до би ла на зна ча ју у по след њих не ко ли ко го ди на, те се 
у том кон тек сту мо же кон ста то ва ти да ло ка ци ја на ко јој 
је да нас по ста вљен овај спо менкрст, пред ста вља зна чај но 
ме сто се ћа ња и ме сто зва нич не град ске ко ме мо ра ци је.

Још је дан Крст ко ји у се би са др жи иде о ло шке пре
ми се, од но сно аспек те ве за не за на ци о нал ну кул ту ру се
ћа ња, као и за по ли тич ку ми то ло ги ју, ло ци ран је по ред 
Те ме рин ског пу та, с дру ге стра не ка на ла ДТД. Та ко зва ни 
Крст Све тог Ви да, по ста вљен је на про сто ру но во фор
ми ра ног Ви дов дан ског на се ља чи ји се на ста нак ве зу је за 
ши ре ње гра да и ко је је оформ ље но 1923. го ди не. На зив 
на се љу је дао но ви нар и пу бли ци ста До бро слав Јев ђе вић, 
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оно вре ме ни уред ник но во сад ског на ци о на ли стич ког 
ли ста Ви дов дан. Но во фор ми ра но Ви дов дан ско на се ље 
је ло ци ра но пре ко ка на ла и са оста лим че твр ти ма Но вог 

Спо менкрст у пор ти Ус пен ске цр кве (СНП)
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Са да је би ло по ве за но по крет ним мо стом и трам вај ском 
ли ни јом. Крст је пред ста вљао ње го ву сре ди шњу и нај бит
ни ју тач ку. На ла зио се уз глав ни пут ко ји је пред ста вљао 
пут ну ко му ни ка ци ју из ме ђу на се ља и остат ка гра да. На
се ље, као и Крст, име но ва ни су пре ма јед ном од нај зна
чај ни јих пра зни ка Срп ске пра во слав не цр кве, од но сно 
пре ма да ну ко ји у кон тек сту срп ског на ци о нал ног има
ги на ри ју ма пред ста вља ве ро ват но нај ре прен зе та тив ни
ју, нај по зна ти ју и сва ка ко нај тра у ма тич ни ју ре фе рент ну 
тач ку у про шло сти, бу ду ћи да се на Ви дов дан обе ле жа ва 
се ћа ње на Ко сов ску бит ку ко ја се од и гра ла 28. ју на 1389. 
го ди не. Ко сов ски мит са свим сво јим ком плек сним сег
мен ти ма на стан ка и крај ње сло же ним ви ше ве ков ним 
про це сом раз во ја, пред ста вља нај сна жни ји ет нич ки, по
ли тич ки и на ци о нал ни мит ко ји је ко ри шћен у кон тек
сту на стан ка мо дер ног срп ског на ци о нал ног иден ти те та 
од кра ја XVI II и то ком XIX ве ка кр оз низ ви ше ди мен зио
нал них ре пре зен та ци ја. У пе ри о ду по сто ја ња Кра ље ви не 
СХС / Кра ље ви не Ју го сла ви је, он је имао из у зет но ва жан 
зна чај и био је мак си мал но афир ми сан, ка ко од цр кве них 
ве ли ко до стој ни ка Срп ске пра во слав не цр кве, та ко и од 
вла да ју ће ди на сти је Ка ра ђор ђе вић и Кра љев ске вла де у 
Бе о гра ду. Од но сно, Ви дов дан је пред ста вљао све на цио
нал ни срп ски пра зник чи ји су ми то ло шки обра сци ин кор
по ри ра ни и у оп шти ју го сло вен ски иде о ло шки си стем 
те је у том сми слу пред ста вљао јед ну од нај зна чај ни јих 
ре фе рент них та ча ка оно вре ме ног оп штег ју го сло вен ског 
кор пу са по ли тич ке ми то ло ги је. Та ко се Ви дов дан то ком 
по сто ја ња пр ве Ју го сла ви је, обе ле жа вао сва ког 28. ју на не 
са мо Ли тур ги ја ма у пра во слав ним хра мо ви ма, већ и све
ча но сти ма у вој ним гар ни зо ни ма, као и у свим шко ла ма. 
Из ова кве пер цеп ци је о Ви дов да ну, ап со лут но не чу ди да 
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је у кон тек сту ур ба ни стич ке ре гу ла ци је на ста ле на глим 
ши ре њем гра да, јед но но во фор ми ра но на се ље на ње го
вом ру бу на се ље но ис кљу чи во ста нов ни ци ма срп ске 
на ци о нал не при пад но сти, име но ва но пре ма Ви дов да ну. 
Крст је из гра ђен 1929. го ди не, од но сно не ко ли ко го ди на 
на кон што су та да шње град ске вла сти 1923. го ди не одо
бри ле до де љи ва ње пар це ла за из град њу ку ћа у овом делу 
гра да. Из ра ђен је за ла га њем чла но ва но во фор ми ра ног 
ло кал ног „Удру же ња за за шти ту од по пла ва и уна пре
ђе ња Ви дов дан ског на се ља у Но вом Са ду”. Крст као и 
ње гов по ста мент су у це ли ни из ра ђе ни од ка ме на и око 
ње га се да нас на ла зи ма ња за штит на огра да. Нат пис укле
сан у бо ко ве по ста мен та са др жи име на чла но ва, до бро
тво ра, као и Управ ног и Над зор ног од бо ра Удру же ња које 
је ини ци ра ло по ста вља ње Кр ста, да тум ње го вог по ста
вља ња и текст ко ји упу ћу је да је Крст по ста вљен „у сла ву 
сво ме све ти те љу и за штит ни ку Све том Ви ду”, с об зи ром 
на то да је Ви дов дан пред ста вљао сла ву Удру же ња као и 
це лог на се ља, тј. ове че твр ти Но вог Са да. Све до за вр шет
ка Дру гог свет ског ра та, у на се љу се зва нич но обе ле жа
вао Ви дов дан као сла ва на се ља, пр во Ли тур ги јом, за тим 
кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма и при год ним све ча но сти
ма. Обе ле жа ва ње сла ве на се ља, зва нич но је об но вље но 
1990. го ди не.

На цен трал ном град ском тр гу у Но вом Са ду (Тр гу 
сло бо де), од но сно у ње го вом сре ди шту, до ми ни ра мо
ну мен тал ни спо ме ник Све то за ру Ми ле ти ћу, јед ној од 
кључ них лич но сти ве за них за по ли тич ку бор бу Ср ба у 
Ју жној Угар ској, али и оста лих Сло ве на у оства ри ва њу њи
хо вих основ них гра ђан ских пра ва у окви ру Хаб збур шке 
мо нар хи је. Спо ме ник од брон зе ви си не око пет ме та ра, 
рад чу ве ног ва ја ра Ива на Ме штро ви ћа, из вор но је по ста
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вљен на овој ло ка ци ји 1939. го ди не. По ста вља ње овог мо
ну мен та, пред ста вља ло је ода ва ње по ча сти и по сту пак 
др жав не ко ме мо ра ци је лич но сти ко ја је јед но вре ме оба
вља ла функ ци ју гра до на чел ни ка Но вог Са да, али и која 
је сво јим по ли тич ким де ло ва њем у зна чај ној ме ри до при
не ла ка сни јој ре а ли за ци ји де це ниј ских те жњи срп ског 
на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји у кон тек сту њи хо ве 
же ље за оства ри ва ње пу не по ли тич ке, цр кве не и кул
тур не не за ви сно сти. Са боч не стра не спо ме ни ка, на ла
зи се зда ње не ка да шњег лук су зног хо те ла „Гранд хо тел 
Ма јер” (да нас згра да Вој во ђан ске бан ке), у ко ме је 25. но
вем бра 1918, одр жа на Ве ли ка на род на скуп шти на Ср ба, 
Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на, ко ја је про гла си ла при са
је ди ње ње Ба на та, Бач ке, и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји. 
У том кон тек сту, спо ме ник Све то за ру Ми ле ти ћу са овим 
зда њем пред ста вља је дин стве но ме сто се ћа ња ко је има 
на гла ше ни ка ко град ски, та ко и на ци о нал ни исто риј ски 
зна чај. На кон ка пи ту ла ци је Кра ље ви не Ју го сла ви је 1941, 
спо ме ник је укло њен од лу ком ма ђар ских оку па ци о них 
вла сти, да би на кон осло бо ђе ња Но вог Са да 1944. го ди
не, био вра ћен на ори ги нал ну ло ка ци ју на но вом, ви шем 
и мо ну мен тал ни јем по ста мен ту из ра ђе ном од си вог 
мер ме ра. Ка сни је, 1951. го ди не, ака дем ски ва јар Па вле 
Ра до ва но вић, укле сао је на две стра не по ста мен та текст: 
„Све то зар Ми ле тић 1826–1901” и „рад Ива на Ме штро
ви ћа 1939”. Да нас, овај спо ме ник пред ста вља сво је вр сну 
ре пре зен та ци ју ак тив не кул ту ре се ћа ња спо ме нич ког 
ка рак те ра ко ја има ка ко град ски, та ко и оп ште на ци о
нал ни, тј. др жав ни зна чај.

Бе о град ска ка пи ја, ло ци ра на у Под гра ђу (До њем 
гра ду) Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве, из у зев сво је кул тур но
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исто риј ске, од но сно фор ти фи ка ци о ноар хи тек тон ске 
вред но сти, са др жи и јед ну по себ ну ди мен зи ју ко ја се од
но си на њен зна чај као ме ста ко лек тив ног се ћа ња на ула
зак срп ске вој ске у Но ви Сад, 9. но вем бра 1918. го ди не. 
Из вор но спо менобе леж је, ко је је под се ћа ло на зна чај 
овог ме ста, од но сно на ва жан исто риј ски до га ђај ко ји 
се на ње му од и грао, по ста вље но је 1938. го ди не по во дом 
два де се то го ди шњи це ула ска срп ске вој ске у Пе тро ва
ра дин и Но ви Сад. Сам чин по ста вља ња спо менпло че 
тре ба са гле да ти у кон тек сту оно вре ме них по ли тич ких 
тен ден ци ја не го ва ња офи ци јел не кул ту ре се ћа ња Кра ље
ви не Ју го сла ви је, од но сно у окви ру сло же них иде о ло
шких и по ли тич ких кон сте ла ци ја, али сва ка ко и на гла
ше них сен зи ти ва, а ти ме и жи вих се ћа ња до ми нант не 
ве ћи не гра ђа на Но вог Са да. Са др жај по ста вље не спо
менпло че је на ре а ли стич ки на чин ука зи вао на до га ђај 
ко ји се на тој ло ка ци ји од и грао, од но сно пло ча је у свој
ству спе ци фич ног ме ди ју ма кроз аде ква тан ре љеф ни 
при каз и ја сан нат пис, не дво сми сле но по сма тра чи ма 
ука зи ва ла на из ра же ну исто риј ску бит ност и зна чај ло
ка ци је. Ре љеф на пло чи при ка зи вао је ула зак срп ске 
вој ске у Но ви Сад, док се ис под при ка за фи гу ра вој ни ка, 
ци ви ла и ко ња, на ла зио нат пис ко јим је би ла об ја шње на 
сим бо ли ка те ме ре љеф ног при ка за спо менпло че, од но
сно су шти на исто риј ског зна чај ло ка ци је:

„Де ве тог но вем бра 1918. го ди не, за вре ме вла да ви не 
кра ља Пе тра I Ве ли ког Осло бо ди о ца, а под вр хов ном 
ко ман дом пре сто ло на след ни ка Ре ген та Алек сан дра, 
кроз ову ка пи ју про ђо ше пр ви од ре ди по бе до но сне 
срп ске вој ске, до но се ћи сло бо ду Вој во ди ни.”
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Бе о град ска ка пи ја са спо менпло чом  
у Под гра ђу Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве

Из вор на спо менпло ча би ла је из ра ђе на од брон зе 
у тех ни ци ви со ког тј. ал торе ље фа и има ла је мо ну мен
тал не ди мен зи је 3,2 x 1,5 ме тар. Пло ча је рад умет ни ка 
Кар ла Ба ра њи ја и Зла те Мар ков Ба ра њи. Из бор ло ка ци
је ко ја је од ре ђе на за по ста вља ње овог спо менобе леж ја, 
из у зев исто риј ских тј. прак тич них, та ко ђе са др жи не ко
ли ко сим бо лич ких еле ме на та. По ста вља ње спо менпло че 
на нај фре квент ни ју ка пи ју фор ти фи ка ци је Пе тро ва ра
дин ске твр ђа ве ко ја је при па да ла су прот ној, тј. про тив
нич кој, по ра же ној стра ни у Пр вом свет ском ра ту у сми
слу сим бо лич ке по ру ке, ви ше је не го еви дент но. На и ме, 
Твр ђа ва је по свом ка рак те ру пред ста вља ла сим бол вој не 
мо ћи и ре пре сив ног апа ра та про тив нич ке стра не у ра ту, 
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те је у том кон тек сту ње но за у зи ма ње из у зев не дво сми
сле ног прак тич ног, има ло и ја сан сим бо лич ки зна чај. У 
том сми слу, сам ула зак кроз ка пи ју фор ти фи ка ци је (ка
пи ју гра да) по бед нич ке срп ске вој ске, са др жи не дво сми
сле ну по ру ку три јум фа и са вла ђи ва ња пре пре ке. По ред 
то га, пут ко ји во ди ис под ка пи је у тре нут ку по ста вља ња 
спо менобе леж ја, пред ста вљао је глав ну пут ну тран сфер
за лу из ме ђу Бе о гра да и Но вог Са да, и за то је уо ста лом 
срп ска вој ска 1918. го ди не упра во пра те ћи ње гов пра вац 
у Но ви Сад ушла кроз Бе о град ску ка пи ју. С об зи ром на 
фре квен ци ју са о бра ћа ја на овој глав ној пут ној тран сфер
за ли и узи ма ју ћи у об зир да је спо менпло ча би ла по ста
вље на на гор њем де лу, тј. на за ба ту Бе о град ске ка пи је са 
стра не окре ну те ка Срем ским Кар лов ци ма, ја сно је да 
је би ла из у зет но ла ко уоч љи ва сва ко ме ко је про ла зио 
овим пу тем. Ујед но, по ло жај пло че по ста вље не на цен
трал ном де лу ба рок не ка пи је на сим бо ли чан на чин је 
ука зи вао на ве зу из ме ђу два гра да, од но сно на је дин ство 
Кра ље ви не Ср би је са при са је ди ње ним те ри то ри ја ма. 
Из вор но, спо менобе леж је је уни ште но на кон ка пи ту ла
ци је Кра ље ви не Ју го сла ви је од стра не уста шког ре жи ма 
НДХ, а об но вље но је 2013. го ди не.

На про сто ру Пе тро ва ра ди на, та ко ђе су из гра ђе на 
и два спо менобе леж ја на ме сти ма стра да ња ци ви ла то
ком Пр вог свет ског ра та, од но сно на ме сти ма на ко ји ма 
су ау стро у гар ске вла сти стре ља ле за ро бље не ци ви ле 
1914. го ди не. По ста вља ње оба спо ме ни ка, ини ци ра ло је 
Со кол ско дру штво – Пе тро ва ра дин у скло пу сво јих ак
тив но сти ве за них за афир ми са ње и не го ва ње кул ту ре 
се ћа ња ко је је ин тен зив но спро во ди ло.

Пр во спо менобе леж је, ло ци ра но је у ју го и сточ ном 
де лу ком плек са Гор њег гра да Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве, 
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од но сно у бли зи ни тзв. До њег пла тоа у шан цу са ле ве стра
не код Ко му ни ка ци о не ка пи је. Оно пред ста вља ме сто 
ко лек тив ног се ћа ња ко је је ве за но за до га ђа је ко ји су се 
од и гра ли у пр вим ме се ци ма Пр вог свет ског ра та, од но сно 
то ком сеп тем бра 1914. го ди не. На по ме ну тој ло ка ци ји, 
ау стро у гар ске вла сти су стре ља ле де вет ли ца из Бе шке, 
Кар ло ва ца (Срем ских) и Вој ке. Овај до га ђај се од и грао 
у сеп тем бру 1914. го ди не као чин „од ма зде”, на кон про
до ра де ло ва срп ске Пр ве ар ми је у Срем по сле Цер ске 
бит ке. Стре ља не жр тве су би ли ци ви ли, ко је су пр во при
ве де не као та о ци, а ко је су не ду го за тим по гу бље не на 
овој ло ка ци ји где су и по ко па не. По смрт ни оста ци стре
ља них ци вил них жр та ва су са ове ло ка ци је пре не се ни у 

Спо менпло ча на за ба ту Бе о град ске ка пи је  
у Под гра ђу Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве
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њи хо ва ме ста бо ра ви шта, од но сно у ме ста ода кле су по
ти ца ли, 1922. го ди не. Ме ђу стре ља ним ци ви ли ма су били 
је дан кро јач, је дан гра ђе ви нар, јед на ака дем ска сли кар ка, 
јед но све ште но ли це, два по сед ни ка, је дан оп штин ски 
слу жбе ник и два сту ден та. На овој ло ка ци ји је у знак се
ћа ња, 1934. го ди не из гра ђе но спо менобе леж је од ка ме
на и гра ни та са мер мер ном та блом на ко јој су на ве де на 
име на стре ља них жр та ва као и њи хо ва за ни ма ња. Из над 
мер мер не пло че са гра ђе на је не ка вр сте над стре шни це, 
из над ко је је уз бе дем по ста вљен ре љеф ни Крст. До њи 
део спо менобе леж ја пред ста вља гра нит ну по вр ши ну, 
до дат но флан ки ра ну гво зде ним лан ци ма и гра нит ним 
еле мен ти ма, ко ја се за пра во на до ве зу је, од но сно ко ја се 

Спо ме ник на про сто ру Гор њег гра да Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве  
по све ћен стре ља ним ци ви ли ма
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на ла зи ис пред фрон тал ног де ла спо ме ни ка, тј. ис под мер
мер не пло че са име ни ма жр та ва.

Дру ги спо ме ник из ве ден је у фор ми ка ме ног обе ли
ска и да нас се на ла зи на иви ци на си па пру ге Но ви Сад  – 
Бе о град (Бу дим пе шта –Бе о град), од но сно у не по сред ној 
бли зи ни те ре на ФК Пе тро ва ра дин. Он пред ста вља ме сто 
се ћа ња на ци вил не жр тве из Ба тај ни це ко је су ау стро
угар ске вла сти стре ља ле у бли зи ни ове ло ка ци је 17. сеп
тем бра 1914. го ди не. Сам чин стре ља ња, исто као и у слу
ча ју ме ста се ћа ња ло ци ра ног у Гор њем гра ду Пе тро ва
ра дин ске твр ђа ве, пред ста вљао је чин „од ма зде” на кон 
про до ра де ло ва срп ске Пр ве ар ми је у Срем, по сле ње не 
по бе де у Цер ској би ци 1914. го ди не. Стре ља но је је да на ест 
мла ди ћа чи ји су по смрт ни оста ци дан на кон стре ља ња 
у при су ству њи хо вих по ро ди ца по ко па ни у ма сов ну гроб
ни цу из над ко је је два де сет го ди на ка сни је из гра ђен први 
(ори ги нал ни) спо ме ник. Тре ба на по ме ну ти да су ау стро
у гар ске вла сти на кон по вла че ња срп ске вој ске из Сре ма, 
зна ча јан број гра ђа на Ба тај ни це де пор то ва ли сточ ним 
ва го ни ма у Пе тро ва ра дин, где их је по ме ну тих је да нае
сто ро стре ља но, док је за тим ве ли ки број гра ђа на Ба тај
ни це и окол них ме ста из Сре ма, де пор то ван у осјеч ки ло
гор у ко ме су оста ли прак тич но до кра ја Пр вог свет ског 
ра та. Про це њу је се да су ау стро у гар ске вла сти у знак од
ма зде ухап си ле и де пор то ва ле у ло го ре пре ко 2.000 ли ца. 
На ме сту на ко ме се на ла зи ла гроб ни ца са оста ци ма стре
ља них жр та ва, 1934. го ди не, две де це ни је од тра гич них 
до га ђа ја, Со кол ско дру штво – Пе тро ва ра дин, чи ји су чла
но ви ус пе ли да про на ђу ло ка ци ју ма сов не гроб ни це, ини
ци ра ло је по ста вља ње спо ме ни ка ко ји је фи нан си ран 
сред стви ма та да шњег гра до на чел ни ка Но вог Са да, Бра
ни сла ва Бо ро те. Из вор но спо менобе леж је је пред ста
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вљало не ко ли ко ме та ра ви со ку пра вил но об ли ко ва ну 
хум ку на чи јем се вр ху на ла зио спо ме ник у об ли ку гра
нит ног обе ли ска са ис пи са ним име ни ма жр та ва. За хва
љу ју ћи при лич но упа дљи вим га ба ри ти ма уз диг ну те хум
ке спо ме ник је до ми ни рао око ли ном, по себ но за то што 
се на ла зио на чи сти ни, од но сно на ру бу Пе тро ва ра ди на.

Зна чај не го ва ња кул ту ре се ћа ња, из у зев у кон тек сту 
по ста вља ња два по ме ну та спо менобе леж ја, чла но ви 
Со кол ског дру штва – Пе тро ва ра дин, по твр ди ли су и 
по ста вља њем спо менпло че на фа са ди згра де Со кол ског 
дру штва у Пе тро ва ра ди ну, са име ни ма 37 жр та ва ко је су 
ау стро у гар ске вла сти стре ља ле у око ли ни Пе тро ва
ра ди на. Та ко ђе, чла но ви Со кол ског дру штва, 1934. го

Спо ме ник стре ља ним ци ви ли ма у бли зи ни те ре на  
ФК Пе тро ва ра дин
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ди не, под не ли су и пред лог да се јед на ули ца у Пе тро ва
ра ди ну пре и ме ну је у Ули цу на род них му че ни ка. Сви ови 
прак тич ни по ступ ци и ак ци је ло кал ног Со кол ског дру
штва, из у зев у кон тек сту ен ту зи ја зма њи хо вих нај и стак
ну ти јих чла но ва, ко ре спон ди ра ју са основ ним ге не рал ним 
иде ја ма со кол ског по кре та у це ли ни. У кон тек сту тих 
иде ја, обе ло ка ци је стра да ња на про сто ру Пе тро ва ра ди
на има ле су по се бан зна чај као не ке вр сте „мар ти ри ју ма”, 
од но сно „све ти ли шта па лих жр та ва” за иде је ко је су по
крет и ло кал но удру же ње ба шти ни ли у пе ри о ду изме ђу 
два свет ска ра та. Со ко ла ши су из у зе тан зна чај по све ћи
ва ли не го ва њу кул ту ре се ћа ња на стра да ње свих Сло ве
на у про шло сти, што је при мар но про ис ти ца ло из на гла
ше ног па ци фи стич ког и ро до љу би вог ка рак те ра са мог 
по кре та, а де ли мич но и из сла во фил ских тен ден ци ја 
ко је су при пад ни ци овог по кре та про па ги ра ли. Оба на
ве де на спо менобе леж ја, као и спо менпло ча на фа са ди 
Со кол ског до ма у Пе тро ва ра ди ну, по ста вље ни су у скло
пу обе ле жа ва ња два де се то го ди шњи це по ме ну тих тра
гич них до га ђа ја. Тре ба на гла си ти да ини ци јал ни кон
текст по ста вља ња ова два спо ме ни ка, из у зев по ме ну тих 
сло же них оно вре ме них по ли тич ких и дру штве них тен
ден ци ја, са др жи још јед ну до дат ну ди мен зи ју. Она се 
ти че та да још увек на гла ше них на ра ти ва о тра гич ним 
до га ђа ји ма, ко ји су у зна чај ној ме ри про из и ла зи ли из 
чи ње ни це што су оба спо менобе леж ја из гра ђе на у ре ла
тив но крат кој вре мен ској дис тан ци ко ја је про те кла од 
тре нут ка по гу бље ња жр та ва на по ме ну тим ло ка ци ја ма 
до мо мен та обе ле жа ва ња тих ло ка ци ја као ме ста стра
да ња и ко ме мо ра ци је. За пра во, у тре нут ку по ста вља ња 
ових ме мо ри ја ла, још увек су би ли жи ви број ни са вре
ме ни ци, па и све до ци тра гич них до га ђа ја ко ји су се на 
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тим ло ка ци ја ма од и гра ли пре два де се так го ди на. Та ко ђе, 
не тре ба из гу би ти из ви да ни чи ње ни цу да су у пе ри о ду 
по ста вља ња ових спо менобе леж ја са свим си гур но били 
при лич но на гла ше ни и по ро дич ни на ра ти ви ро ђа ка и 
при ја те ља жр та ва, као и на ра ти ви фор ми ра ни у ло кал
ним за јед ни ца ма из ко јих су жр тве по ти ца ле. Оп ште по
сма тра но, по ста вља ње ових спо ме ни ка тре ба по сма тра
ти у сфе ри тра ди ци ја со кол ског по кре та, али и у до ме ну 
та да шњих сло же них по ли тич ких и дру штве них кон сте
ла ци ја ко је су про кла мо ва не од стра не зва нич не по ли
ти ке, тј. у сфе ри про па ган де ве за не за иде је ин те грал ног 
ју го сло вен ства ко је су у да том тре нут ку афир ми са ле 
во де ће по ли тич ке струк ту ре Кра ље ви не Ју го сла ви је. Од
но сно, зва нич на по ли ти ка Кра ље ви не СХС, а по том и 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, афир ми са ла је кул ту ру се ћа ња 
ве за ну за до га ђа је из Ве ли ког ра та у кон тек сту скло па 
иде о ло шких тен ден ци ја ве за них за про па ги ра ње иде о
ло ги је ин те грал ног ју го сло вен ства. У скла ду са ком плек
сним по ли тич ким, иде о ло шким и дру штве ним тен ден
ци ја ма, као и са иде ја ма со кол ског по кре та, стра да ли на 
овим ло ка ци ја ма, пред ста вље ни као жр тве за „осло бо
ђе ње и ује ди ње ње Ју го сло ве на”, ка ко је то ис так ну то у 
са др жа ју тек ста мер мер не пло че на спо менобе леж ју 
ко је се на ла зи на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви. Та ко ђе, нат
пис ко ји се на ла зи на спо ме ни ку ло ци ра ном код ста ди
о на ФК Пе тро ва ра дин упу ћу је по сма тра ча на ис так ну
ти ме мо ри јал ни ка рак тер ло ка ци је као и на мар тир ство 
стра да лих:

„Ов де су 17. септ. 1914. год. стре ља ни и ов де ле же 
ко сти на род них му че ни ка из Ба тај ни це […] Све тла 
су њи хо ва име на.”
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На кон ка пи ту ла ци је Кра ље ви не Ју го сла ви је у Април
ском ра ту и на кон фор ми ра ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске (НДХ), од но сно на кон што је под руч је Сре ма при кљу
че но овој ква зи по ли тич кој тво ре ви ни, уста шки ре жим 
је у скло пу сво је кам па ње де ко ме мо ра ци је, кул ту ро ци да 
и „чи шће ња” еле ме на та „не же ље не про шло сти”, оште тио 
или уни штио сва прет ход но на ве де на спо менобе леж ја 
ве за на за до га ђа је из Пр вог свет ског ра та ко ја су по сто
ја ла на про сто ру Пе тро ва ра ди на. Де таљ ни је о иде о ло
шким мо ти ви ма ко ји су до ве ли до њи хо ве де струк ци је, 
као и о ка сни јој њи хо вој об но ви, би ће ука за но у на став ку 
тек ста.

У скло пу ком плек са Вој ног гро бља у Пе тро ва ра ди ну, 
као и на Ус пен ском гро бљу у Но вом Са ду, да нас по сто
је два из у зет но слич на спо менобе леж ја у фор ми ру ског 
пра во слав ног осмо кра ког кр ста (пра во слав ни крст са 
осам пра ва ца) ко ја су по све ће на пре ми ну лим ру ским 
вој ни ци ма за ро бље ним у Пр вом свет ском ра ту. Ка ме ни 
Спо менкрст на по ста мен ту чи ји је део сти ли зо ван на 
на чин да асо ци ра на об лик тен ков ске гра на те ко ји је ло
ци ран на гро бљу Тран џа мент у Пе тро ва ра ди ну, из гра
ђен је на ло ка ци ји гроб ни це у ко јој се на ла зе оста ци 96 
вој ни ка ру ске вој ске ко ји су пе ри од од за ро бља ва ња па 
до сво је смр ти про ве ли у ау стро у гар ским ло го ри ма. Ве
ћи на жр та ва је у јед ном пе ри о ду би ла сме ште на у им про
ви зо ва не ло гор ске ба ра ке на ста рој но во сад ској же ле знич
кој ста ни ци и пре ми ну ла је од по сле ди ца ра ња ва ња, као 
и од по сле ди ца бо ле сти за до би је них због не а де кват них 
жи вот них усло ва у ло го ру. Иа ко да нас прак тич но не по
сто ји ни ка кво се ћа ње на тра гич но стра да ле ру ске за ро
бље ни ке, у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та при пад ни ци 
бе ле еми гра ци је ко ји су се на кон Ок то бар ске ре во лу ције 
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на ста ни ли у Но вом Са ду су кроз де ло ва ње но во сад ског 
огран ка Ру ске ма ти це овим ло ка ци ја ма при да ва ли по се
бан зна чај. О то ме све до чи и чи ње ни ца да је по сто ја ла 
ини ци ја ти ва да се са гра ди ру ска спо менцр ква бла го
по чив шем кра љу Алек сан дру I Ује ди ни те љу на углу Фу
то шке и Ули це Бра ће Риб ни кар у чи јој би крип ти би ли 
по хра ње ни зем ни оста ци 204 ру ска вој на за ро бље ни ка 
ко ји су из ме ђу 1915. и 1918. го ди не пре ми ну ли у Но вом 
Са ду. Иа ко су сред ства за град њу хра ма би ла обез бе ђе
на, из би ја ње Дру гог свет ског ра та и ка сни је по ли тич ке 
кон сте ла ци је су за у век за у ста ви ле ре а ли за ци ју овог пла
на. Ру ски за ро бље ни ци ко ји су у Но вом Са ду пре ми ну
ли од ис цр пље но сти и раз ли чи тих за ра зних бо ле сти 
ко је су из би ја ле због из у зет но ло ших хи ги јен ских усло
ва ко ји су вла да ли у ло го ру у ко ме су би ли ста ци о ни ра
ни, нај ве ћим де лом су од стра не ау стро у гар ске вој ске 
би ли за ро бље ни на Га ли циј ском фрон ту. Спо ме ник на 
Вој ном гро бљу на Тран џа мен ту и иден тич но спо мен 
обе леж је ко је је исте, 1929. го ди не, по ста вље но на Ус пен
ском гро бљу у Но вом Са ду, из гра ђе на су сред стви ма 
ру ске бе ле еми гра ци је, од но сно но во сад ског огран ка 
кул тур нопро свет ног удру же ња „Ру ска ма ти ца” 1929, а 
њи хов ар хи тек та је био Ге ор гиј Ни ко ла је вич Шре тер. 
Из вор ни об ли ци ових спо ме ни ка су би ли не што дру га
чи ји од да на шњих ре кон стру и са них спо менобе леж ја. 
Од но сно, из вор но су се на ма сив ним сте пе на стим ка
ме ним по сто љи ма уз ди за ли дру ги ма њи по ста мен ти 
на чи ње ни од по че ти ри ори ги нал не гво зде не то пов ске 
гра на те ко је су би ле умет ну те у вер ти кал на ка ме на ле жи
шта и из над ко јих су се на ла зи ли ве ли ки и вит ки осмо
у га о ни. тј. тзв. ру ски кр сто ви. На до њим ква драт ним 
по сто љи ма спо ме ни ка, са све че ти ри стра не на ла зи ле 
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су се по че ти ри бе ле мер мер не пло че. На фрон тал ним 
пло ча ма је на ру ском је зи ку био ис пи сан текст: „Ру ским 
вој ни ци ма, ов де умр лим у за ро бље ни штву 1915–1918. г. 
– Ру ска ма ти ца 1929 г. ” На кон Дру гог свет ског ра та, ве ћи 
део, пре ко 2.000 Ру са ко ји се на се лио у Но ви Сад на кон 
Ок то бар ске ре во лу ци је, на кон ус по ста вља ња ко му ни стич
ког ре жи ма у та да шњој ФНРЈ еми гри рао је на За пад. 
Од ла зак ве ћи не при пад ни ка ру ске за јед ни це, но во у спо
ста вље не по ли тич ке и дру штве не окол но сти, као и кор пус 
дру гих фак то ра, узро ко ва ли су да ова два спо менобе
леж ја вре ме ном ско ро у пот пу но сти про пад ну. Од но сно, 
то ком се дам де се тих го ди на XX ве ка, оба спо ме ни ка су 
ско ро у пот пу но сти би ла де ва сти ра на. Де ве де се тих го
ди на спо ме ник на Ус пен ском гро бљу је де ли мич но об но
вљен од сру ше них оста та ка, а до дат но га је ре кон струи
са ла „Ру ске ма ти ца” 2006. го ди не. Ипак, да на шњи из глед 
ни је исти као ори ги на лан, с об зи ром на то да је спо ме ник 
знат но ни жи, без до дат них по сто ља у ко ја су из вор но 
би ле умет ну те то пов ске гра на те. Дру ги Крст, ко ји се на
ла зи на Тран џа мен ту та ко ђе је об но вљен 2013. го ди не 
уз осве ће ње. Ње гов да на шњи из глед ви ше ли чи ори ги нал
ним спо менобе леж ји ма не го онај на Ус пен ском гро бљу. 
Ре но ви ра њем ова два спо ме ни ка, она су у фор мал ном и 
ко ме мо ра тив ном сми слу из но ва по ста ла део ко лек тив
не ме мо ри је гра да, али с об зи ром на вре мен ску дис тан
цу, као и на на ци о нал ну при пад ност стра да лих, ни је 
мо гу ће го во ри ти о по сто је ћим на ра ти ви ма гра ђа на о 
ове две ло ка ци је.

На кра ју, у кон тек сту по сто је ћих еле ме на та кул ту
ре се ћа ња ве за них за ко ме мо ра ци ју жр та ва из Пр вог 
свет ског ра та ко ја је би ла на гла ше на то ком по сто ја ња 
Кра ље ви не СХС /Кра ље ви не Ју го сла ви је, тре ба по ме нути 
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Спо менкрст по све ћен ру ским вој ни ци ма за ро бље ним  
у Пр вом свет ском ра ту
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и је дан ати пи чан при мер ко ји се ни је од но сио на зва нич
ну др жав ну по ли ти ку афир ми са ња кул ту ре се ћа ња, већ 
је ве зан за је вреј ску ет нич ку за јед ни цу ко ја је жи ве ла на 
про сто ру Но вог Са да. На и ме, на јед ном од уну тра шњих 
зи до ва Ка пе ле ко ја се на ла зи у скло пу Је вреј ског гро бља 
у Но вом Са ду, по ста вље на је мер мер на пло ча са име ни ма 
са хра ње них вој ни ка у Пр вом свет ском ра ту ко ји су слу
жи ли у ау стро у гар ској вој сци, као и са име ни ма пре ми
ну лих ру ских за ро бље ни ка је вреј ске на ци о нал не при пад
но сти. Овај при мер је ин те ре сан тан не са мо са аспек та 
не го ва ња соп стве не кул ту ре се ћа ња је вреј ских ста нов
ни ка Но вог Са да, већ и у кон тек сту то га што је ет нич ка 
при пад ност по ги ну лих и пре ми ну лих вој ни ка је вреј ске 
на ци о нал не при пад но сти ис так ну та на пр во ме сто у нат
пи су на овој ко ме мо ра тив ној пло чи, од но сно то, што се 
на пло чи на ла зе за јед но, име на вој ни ка ко ји су се бо ри ли 
на су прот ста вље ним стра на ма у Пр вом свет ском ра ту.

Про цес де ко ме мо ра ци је и по је ди ни еле мен ти  
кул ту ре се ћа ња то ком Дру гог свет ског ра та

Ка пи ту ла ци јом Кра ље ви не Ју го сла ви је у Април ском 
ра ту 1941. го ди не, до шло је до дра стич них про ме на у 
кон тек сту кул ту ре се ћа ња и ко ме мо ра ци је ка ква је по
сто ја ла то ком пр ве Ју го сла ви је. Од но сно, на про сто ру 
Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на не са мо да је из вр ше на 
те мељ на де ко ме мо ра ци ја у кон тек сту про ме на на зи ва 
ули ца и јав них ин сти ту ци ја, не го су и фи зич ки уклоње
на, од но сно уни ште на по је ди на спо менобе леж ја ко ја 
су од оку па тор ских вла сти пер ци пи ра на са крај ње анта
го ни стич ких по зи ци ја. То ком пе ри о да оку па ци је, про
стор Сре ма се на ла зио у скло пу тзв. Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске, док је Бач ка са Но вим Са дом би ла под оку па
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ци јом Хор ти је ве Ма ђар ске. Упра во се због то га и про цес 
де ко ме мо ра ци је раз ли ко вао по ин тен зи те ту, али је су
штин ски имао исти циљ и ис хо ди ште ко је се ре пре зен
то ва ло у за ти ра њу ста ре и фор ми ра њу но ве кул ту ре 
се ћа ња и иде о ло ги је. Ипак, тре ба на по ме ну ти да је про
цес „про чи шћа ва ња” не же ље них мо ну ме на та имао да
ле ко дра стич ни је раз ме ре у Пе тро ва ра ди ну, не го на 
про сто ру Но вог Са да.

Та ко је, из ме ђу оста лог, са цен трал ног град ског трга 
у Но вом Са ду укло њен мо ну мен тал ни спо ме ник Све
то за ру Ми ле ти ћу, али укла ња ње ни је под ра зу ме ва ло и 
ње го ву де струк ци ју. Про ме ну иде о ло шког обра сца, а у 
скло пу ње га и кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Са да 
нај бо ље је мо гу ће пра ти ти у кон тек сту те мељ не про ме не 
одо ни ми је и на зи ва јав них про сто ра и др жав них ин сти
ту ци ја, тј. у окви ру пот пу не де ко ме мо ра ци је сег ме на та 
прет ход ног иде о ло шког си сте ма Кра ље ви не Ју го сла ви је 
и фор ми ра ња но вих на ци о на ли стич ких и ире ден ти стич
ки мо ти ви са них ве ли ко ма ђар ских тен ден ци ја. Про ме не 
у кон тек сту одо ни ми је под ра зу ме ва ле су ски да ње та бли 
са на зи ви ма ули ца на срп ском је зи ку и по ста вља ње но
вих ко је су но си ле но ве на зи ве ис пи са не на ма ђар ском 
је зи ку. Од мах на кон оку па ци је, по је ди ним ули ца ма су 
вра ће ни на зи ви ко је су има ле до 1918. го ди не, те се у том 
кон тек сту у за ви сно сти из ко је се ви зу ре по сма тра, ова 
прак са мо же пер ци пи ра ти и као по нов на ко ме мо ра ци ја. 
Ме ђу тим, нај ве ћи број ули ца Но вог Са да је до био пот пуно 
но ве, иде о ло шки аде кват не на зи ве за оно вре ме не по ли
тич ке и про па ганд не те жње фа ши стич ке Ма ђар ске. Тако 
је ве ли ки број но вих одо ни ма на гла ша вао са вез Ма ђар ске 
са на ци о нал со ци ја ли стич ком Не мач ком и фа ши стич ком 
Ита ли јом. Ова те жња се нај бо ље ре пре зен то ва ла кроз 
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на зи ве две цен трал не град ске ули це ко је су име но ва не 
по по ли тич ким во ђа ма фа ши стич ке Ита ли је, Бе ни ту Му
со ли ни ју и на ци о нал со ци ја ли стич ке Не мач ке, Адол фу 
Хи тле ру. Од 311 ули ца Но вог Са да ко је су по сто ја ле у 
гра ду из ме ђу 1941. и 1945. го ди не, са мо јед на је за др жа ла 
ста ри на зив, док су све оста ле до би ле но ве по ма ђа ре не 
одо ни ме. Ге не рал но по сма тра но, це ло куп на град ска то
по но ма сти ка име но ва на је на на чин ка ко би ре пре зен
то ва ла на гла ше ну ма ђар ску ет нич ку ко но та ци ју.

Слич на тен ден ци ја је уо че на и на про сто ру Пе тро
ва ра ди на, где су ули це име но ва не у скла ду са иде о ло шким 
пре ми са ма тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. Ме ђу тим, 
за раз ли ку од Но вог Са да у ко јем оку па ци о не вла сти, са 
из у зет ком спо ме ни ка Све то за ру Ми ле ти ћу и по је ди них 
др жав них хе рал дич ких при ка за на фа са да ма, ни су спро
ве ле прак су фи зич ког укла ња ња спо менобе леж ја ко је 
су се од но си ле на ко ме мо ра ци ју жр та ва из Пр вог свет
ског ра та по пут два спо менкр ста ко ја се да нас на ла зе у 
пор та ма Ал ма шке и Ус пен ске цр кве, вла сти Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске су на про сто ру Пе тро ва ра ди на од мах 
не ко ли ко да на на кон ка пи ту ла ци је Кра ље ви не Ју го сла
ви је и на кон што је Срем од лу ком на ци о нал со ци ја ли
стич ке Не мач ке при кљу чен овој ква зи по ли тич кој тво
ре ви ни, при сту пи ле те мељ ном чи шће њу ма те ри јал них 
оста та ка „не же ље не про шло сти”. У том кон тек сту сва 
спо менобе леж ја ко ја су асо ци ра ла на Пр ви свет ски рат 
на про сто ру Пе тро ва ра ди на су те шко оште ће на, уни
ште на или укло ње на са јав них по вр ши на.

Већ 11. апри ла, при пад ни ци уста шког ре жи ма су 
укло ни ли, а по том и у пот пу но сти уни шти ли ре љеф ну 
спо менпло чу ко ја се на ла зи ла на за ба ту Бе о град ске ка
пи је. По сту пак уни шта ва ња овог спо менобе леж ја се у 
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из ве сном сми слу мо же пер ци пи ра ти као си сте мат ско 
бри са ње ме мо ри је и фор ма кул ту ро ци да. За пра во, чин 
укла ња ња и уни шта ва ња овог обе леж ја имао је при ли
чан сим бо лич ки зна чај за но си о це екс трем но шо ви ни
стич ких, ан ти срп ских, ра си стич ких и ксе но фоб них иде
ја ко је су ка рак те ри са ле уста шку иде о ло ги ју. Ово спо мен
обе леж је се по сво јој са др жин ској кон цеп ци ји ба зи рало 
на не го ва ње се ћа ња на зна ча јан до га ђај на кра ју Пр вог 
свет ског ра та ко ји је прет хо дио од лу ци о при са је ди ње њу 
Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји, и фор ми ра њу 
Кра љев ства/Кра ље ви не СХС (чин ује ди ње ња пот пи сан 
је у ку ћи Кр сма но ви ћа у Бе о гра ду, 1. де цем бра 1918). Као 
та кво, оно се ни је укла па ло у иде о ло шке кон цеп ци је 
ко је је то та ли тар но на ме та ла тзв. НДХ. Но си о ци и след
бе ни ци иде ја НДХ су си сте мат ски, ин тен зив но и те мељ но 
уни шта ва ли ма те ри јал на све до чан ста ва ве за на за про
шлост Ср ба, као и ме мо ри ја ле ко ји су би ли ве за ни за 
иде ју ју го сло вен ства. У том сми слу, де ва ста ци ја спо мен
пло че на Бе о град ској ка пи ји пред ста вља са мо је дан од 
при ме ра прак се „бри са ња се ћа ња”, од но сно агре сив ног 
по ступ ка де ко ме мо ра ци је и ра за ра ња еле ме на та бит них 
за иде о ло шке пре ми се Кра ље ви не Ју го сла ви је, али и за 
про шлост Ср ба. По сту пак фи зич ког укла ња ња и уни
шта ва ња спо менпло че, мо же се озна чи ти тер ми ном ме
мо ри ци да. Тре ба по ме ну ти да се та бла на Бе о град ској ка
пи ји, због ње ног на гла ше ног сим бо лич ког зна ча ја ко ји 
је асо ци рао на три јумф срп ске вој ске и по бе ду у Пр вом 
свет ском ра ту, на шла пр ва на уда ру. На кон ње, при сту
пи ло се и уни шта ва њу два по ме ну та спо менобе леж ја 
ко ји су пред ста вља ли ме ста ко ме мо ра ци је на стра да ње 
ци ви ла 1914. го ди не, на чи ји на ста нак је ука за но у прет
ход ном де лу тек ста.
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Чин де струк ци је спо ме ни ка ло ци ра ног код да на
шњег ста ди о на ФК Пе тро ва ра дин, био је те ме љан, од
но сно збри сан је сва ки траг по сто ја ња овог мо ну мен та. 
Нај пре је у пот пу но сти по рав на та хум ка, док је ка ме ни 
обе лиск у зна чај ној ме ри оште ћен ме ха нич ким пред ме
ти ма на кон че га је за тр пан зе мљом не да ле ко од из вор не 
ло ка ци је на ко јој је ста јао. Овим по ступ ком, збри сан је 
прак тич но сва ки траг по сто ја ња овог обе леж ја. Ка ме ни 
обе лиск је, имао ис кљу чи во ко ме мо ра тив ни зна чај, од
но сно пред ста вљао је ме сто се ћа ња и офи ци јел не ко ме
мо ра ци је. Ме ђу тим, без об зи ра на ње го ву сим бо лич ку 
фор му, те мељ но је збри сан по пут ре љеф не пло че на Бео
град ској ка пи ји ко ја је има ла дру га чи ји, ја сно на гла шен 
три јум фал ни сим бо лич ки зна чај, због че га је уо ста лом и 
уни ште на пр ва прак тич но од мах на кон што је под руч је 
Сре ма при по је но ге но цид ном ква зи по ли тич ком су бјек ту 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, ус по ста вље ном под па тро
на том Тре ћег рај ха.

Спо менобе леж је ко је се на ла зи код Ко му ни ка ци о не 
ка пи је на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви, ипак је до жи ве ло 
ма ло дру га чи ју суд би ну, од но сно ни је у пот пу но сти уни
ште но, иа ко је од лу ка о ње го вом те мељ ном ра за ра њу до
не се на од стра не но си ла ца уста шког по кре та. Ка ко би се 
што пот пу ни је укло ни ло ово спо менобе леж је ан га жо ван 
је гра ђе вин ски тех ни чар Дрк Ан тун, ко ји је пак, из ла жући 
се ви со ком ри зи ку са сво јим по моћ ни ци ма са мо стал но 
до нео од лу ку да на спо ме ни ку за мал те ри ше са мо спо мен
пло чу, као и крст из над, док оста так кон струк ци је спо ме
ни ка ни је уни штио. Тим чи ном, ово спо менобе леж је је 
за пра во ве ћим де лом са чу ва но од пот пу не де струк ци је.

На кон осло бо ђе на и окон ча ња Дру гог свет ског ра та, 
из у зев по нов ног по ста вља ња спо ме ни ка Све то за ру Ми
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ле ти ћу у цен тру Но вог Са да, на кон из ве сног вре ме на 
об но вље на су и спо менобе леж ја стре ља ним ци вил ним 
жр тва ма у Пе тро ва ра ди ну. Ипак, док је спо менобе леж
ју на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви ско ро у пот пу но сти 
вра ћен из вор ни об лик, спо ме ник код да на шњег ста дио
на ФК Пе тро ва ра дин је дис ло ци ран и ре кон стру и сан, на 
дру га чи ји на чин и ко ји је од у да рао од из вор ног из гле да 
мо ну мен та. Од но сно, овај спо ме ник је по ста вљен на дру
гој ло ка ци ји, не по сред но по ред пру жног на си па, чи ме је 
по стао из у зет но те шко уоч љив и ујед но из ло жен утица
ју де ва сти ра ју ћих фак то ра про и за шлих из фре квент ног 
же ле знич ког са о бра ћа ја. Про ме на ло ка ци је спо менобе
леж ја при ли ком ње го ве об но ве на кон Дру гог свет ског 
ра та мо же се ту ма чи ти оп штим трен дом мар ги на ли зо
ва ња ме ста се ћа ња из Пр вог свет ског ра та и њи хо вог иде
о ло шког по ти ски ва ња од стра не ко му ни стич ког ре жи
ма у од но су на спо ме ни ке и ло ка ци је ве за не за до га ђа је 
из На род но о сло бо ди лач ке бор бе, од но сно из пе ри о да 
Дру гог свет ског ра та. У скла ду са ова квом по ли ти ком, 
овај спо ме ник је вре ме ном ско ро у пот пу но сти за пу штен 
и за ра стао у ко ров, те је прак тич но био за бо ра вљен уко
ли ко се из у зме чи ње ни ца да је ипак по вре ме но на ње га 
по ла ган ве нац од стра не де ле га ци је СУБ НОРа. Ге не рал
но по сма тра но, из у зев због све ве ће вре мен ске дис тан це, 
жи ви на ра ти ви о овој ло ка ци ји као ме сту се ћа ња су вре
ме ном сла би ли и због дру гих фак то ра, по пут де мо граф
ских про ме на де ла ста нов ни штва на кон Дру гог свет ског 
ра та и још бит ни је, због га ше ња де ло ва ња Со кол ског дру
штва ко је је би ло глав ни но си лац не го ва ња кул ту ре се
ћа ња на ову ло ка ци ју. Сва ка ко, нај зна чај ни ји ути цај дра
стич ног сла бље ња на ра ти ва о овој ло ка ци ји као о ме сту 
се ћа ња и стра дал ни штва, ипак пред ста вља по ме ну ти 
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од нос КПЈ пре ма спо ме ни ци ма из Пр вог свет ског ра та, 
ко ји је по сто јао то ком ви ше од че ти ри де це ни је до мини
ра ју ћих иде о ло шких пре ми са ко му ни стич ког ре жи ма. 
Тре ба обра ти ти па жњу и на мо жда нај ва жни ју чи ње ни
цу, да је ло ка ци ја на ко јој је на кон Дру гог свет ског ра та 
по но во по ста вљен обе лиск, крај ње скрај ну та и прак тич но 
не ви дљи ва, бу ду ћи да по ред ње чак не про ла зи ни је дан 
пут, од но сно с об зи ром на то да се на ла зи на ру бу пру жног 
на си па окру же на гр мљем и гу стим ра сти њем. У том 
кон тек сту, ово спо менобе леж је је вре ме ном прак тич но 
иш че зло из ко лек тив не ме мо ри је гра да за раз ли ку од 
спо менобе леж ја код Ко му ни ка ци о не ка пи је ко је је оп
ста ло као ме сто ко ме мо ра ци је упра во за хва љу ју ћи кул
тур ноисто риј ским спе ци фич но сти ма и пре све га, ту
ри стич ком зна ча ју ло ка ци је на ко ме се на ла зи. Од но сно, 
спо менобе леж је на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви је – за 
раз ли ку од спо ме ни ка ло ци ра ног код ста ди о на ФК Пе
тро ва ра дин ко је је са мо де ли мич но об но вље но и вре ме ном 
пот пу но за бо ра вље но, или ре љеф не пло че на Бе о град
ској ка пи ји ко ја је би ла крај ње не по доб на за иде о ло шке 
иди о ме КПЈ, па ни је об но вље на – у из ве сној ме ри оста
ло „при сут но” у кон тек сту ко лек тив ног се ћа ња и ме мо
ри је гра да. Сва ка ко, ис кљу чи ви раз лог за то пред ста вља 
чи ње ни ца што је ло ци ра но у скло пу из у зет но зна чај ног 
и фре квент ног ту ри стич ког и спо ме нич ког ком плек са 
гра да. Ме ђу тим, чак и упр кос то ме вре ме ном је, из ложе
но де ло ва њу вре мен ских усло ва и при род них фак то ра, у 
од ре ђе ној ме ри про па ло с об зи ром на то да су на ра ти ви 
о ње му, као и о мо ну мен ту код пру жног на си па, вре ме
ном у пот пу но сти иш че зли. У скло пу обе ле жа ва ња јед ног 
ве ка од по чет ка Пр вог свет ског ра та, од но сно сто го ди
шњи це од тра гич них до га ђа ја ко је су се на овој ло ка цији 

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

70



од и гра ли, то ком 2014. го ди не, спо менобе леж је је ре кон
стру и са но, од но сно очи шће но је од па ти не као и део 
окол ног бе де ма уз ко ји је по ста вље но. По сту пак ње го ве 
нај но ви је об но ве се сим бо лич ки сва ка ко мо же пер ци
пи ра ти у кон тек сту тен ден ци ја град ских вла сти ве за них 
за не го ва ње кул ту ре се ћа ња ко ја се уо ча ва ју у по след њих 
не ко ли ко го ди на. За раз ли ку од ње га, дру ги спо ме ник 
код ста ди о на ФК Пе тро ва ра дин, вре ме ном је по стао 
прак тич но „за бо ра вље но ме сто се ћа ња”. Ар гу мент за 
ова кву кон ста та ци ју пред ста вља чи ње ни ца да је до 2013, 
ово спо менобе леж је би ло у пот пу но сти за пу ште но, као 
и да је нај ве ћи број гра ђа на Но вог Са да за ње га са знао тек 
на кон што су ме ди ји из ве сти ли ка ко је јед на по ли тич ка 
ор га ни за ци ја из Но вог Са да ве ро ват но из сво јих иде о
ло шких по бу да, али још ви ше из же ље за спе ци фич ном 
вр стом ме диј ске про мо ци је, об но ви ла овај спо ме ник и 
уре ди ла ло ка ци ју на ко јој се он на ла зи. Го ди ну да на ка
сни је, иста ор га ни за ци ја је за са ди ла и је да на ест ста ба ла 
ко ји сим бо ли шу је да на ест жр та ва чи ме је овој ло ка ци ји 
до дат но при до дат сим бо лич ки зна чај као ме сту се ћа ња. 
Сва ка ко, по сту пак об на вља ња овог спо ме ни ка се сим бо
лич ки та ко ђе мо же пер ци пи ра ти и у кон тек сту тен ден
ци ја град ских вла сти ве за них за не го ва ње кул ту ре се ћа
ња ко ја се уо ча ва ју у по след њих не ко ли ко го ди на, као и 
у кон тек сту јед ног ве ка од тра гич них до га ђа ја на ко је ово 
ме сто се ћа ња упу ћу је. У том сми слу, мо же се кон ста то
ва ти да да нас ова ло ка ци ја опет пред ста вља, сва ка ко у 
ли ми ти ра ним окви ри ма, ло ка ци ју офи ци јел не (ин сти
ту ци о нал не) град ске ко ме мо ра ци је, али она је чи ње нич но 
и да ље оста ла пот пу но не по зна та за до ми нант ну ве ћи ну 
гра ђа на Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на.
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За раз ли ку од по ме ну тих мо ну ме на та, као што је 
ис так ну то, ре љеф на Бе о град ској ка пи ји ни је об но вљен 
све до 2013, на шта ће би ти ука за но у окви ру по след њег 
де ла овог тек ста ко ји се ти че са вре ме них тен ден ци ја у 
кон тек сту зва нич не кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог 
Са да и Пе тро ва ра ди на.

Иде о ло шка по за ди на зва нич не кул ту ре се ћа ња  
то ком по сто ја ња ФНРЈ и СФРЈ

На кон окон ча ња Дру гог свет ског ра та и кон со ли до
ва ња Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, от кло
ње ни су сви иде о ло шки еле мен ти на ста ли то ком пе рио да 
оку па ци је. У том сми слу, из вр ше на је и де ко ме мо ра ци ја, 
од но сно пот пу но бри са ње свих ма те ри јал них све до чан
ста ва иде о ло шких еле ме на та на ста лих у вре ме оку па ци
је. Ме ђу тим, по ред то га су укло ње ни или из ме ње ни и сви 
аспек ти кул ту ре се ћа ња ко ји су се од но си ли на мо нар
хи стич ки и по ли тич ки си стем Кра ље ви не Ју го сла ви је 
ко ји су ус пе ли да оп ста ну то ком пе ри о да оку па ци је. Дис
кре ди та ци ја и де кон струк ци ја срп ске и ју го сло вен ске 
мо нар хи је је у том сми слу би ла те мељ на и нео п ход на како 
би се ство рио про стор за пот пу но но ви и дру га чи ји идео
ло шки си стем са соп стве ном по ли ти ком ко ме мо ра ци је 
и дру га чи јом зва нич ном кул ту ром се ћа ња. Но во у спо ста
вље ном ко му ни стич ком ре жи му био је нео п хо дан чвр
сти ин те гра тив ни фак тор за пла си ра ње њи хо ве про па
ган де и про мо ви са ње соп стве них иде о ло шких пре ми са. 
У по сти за њу ле ги ти ми те та соп стве не вла да ви не, но ве 
вла сти су пре ма сво јим по тре ба ма ре ин тер пре ти ра ле 
читав фун дус тен ден ци ја и на сле ђа из на ци о нал них про
шло сти ју жно сло вен ских на ро да и ет нич ких за јед ни ца 
ко је су жи ве ле на про сто ру но ве др жа ве. Мо ди фи ка ција 
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у кон тек сту ин тер пре та ци је про шло сти од ви ја ла се у 
ко ре ла ци ји по ли тич ког кор пу са ко му ни стич ке иде о ло
ги је. У том кон тек сту, као глав ни ин те гра тив ни еле ме нат 
у фор ми ра њу про па ган де и но ве зва нич не, тј. др жав не 
кул ту ре се ћа ња, ус по ста вље ни су но ви по ли тич ки мито
ви, при че му је кључ ну уло гу има ла ми ти за ци ја ору жа не 
На род но о сло бо ди лач ке бор бе пар ти за на про тив окупа
то ра, али и мит о кла сном не при ја те љу. Ус по ста вља ње ова
квих иде о ло шких пре ми са зах те ва ло је ко ри шће ње ста
ри јих тен ден ци ја из кул тур ног и умет нич ког на сле ђа. 
Та ко су се у ства ра њу но ве кул ту ре се ћа ња, но си о ци 
ко му ни стич ког ре жи ма из ме ђу оста лог ко ри сти ли ка ко 
на сле ђем еман ци па тор ских по кре та ју жно сло вен ских 
на ро да то ком XIX и XX ве ка, та ко и по је ди ним еле мен
ти ма ко је су цр пе ли из кла сич них де ла о кла сној бор би 
рад нич ке кла се.

Но ва ју го сло вен ска др жа ва је то ком свог по сто ја ња 
ис по љи ла из у зет но ви сок сте пен по све ће но сти у по ди
за њу ви ше хи ља да спо менобе леж ја ко ји су асо ци ра ли 
на пар ти зан ску и На род но о со ло бо ди лач ку бор бу то ком 
Дру гог свет ског ра та или ко ји су ве ли ча ли лич но сти по
пут Јо си па Бро за Ти та. Ге не рал но по сма тра но, по ди за ње 
мо ну ме на та, име но ва ње раз ли чи тих јав них др жав них 
обје ка та и ин сти ту ци ја, као и на зи ви јав них про сто ра 
и ули ца ство ри ли су је дан осо бе ни др жав ни иде о ло шки 
ма ни фест ко ји се ис по ља вао на сва ки мо гу ћи на чин и у 
сва кој мо гу ћој сфе ри. Огро ман ин тен зи тет у по ди за њу 
раз ли чи тих скулп ту ра и у по ста вља њу спо менпло ча 
ре пре зен то вао се прак тич но у сва ком на се ље ном ме сту, 
као и на про сто ри ма (ме сти ма се ћа ња) на ко ји ма су се 
од и гра ли зна чај ни до га ђа ји то ком Дру гог свет ског ра та. 
Се ћа ње на рат и На род но о со ло бо ди лач ку бор бу ко ја је 
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до при не ла три јум фу над фа ши змом, но си о ци ко му ни
стич ке иде о ло ги је пред ста вља ли су увек у мул ти ет нич
ком кон тек сту. Од но сно, ис ти чу ћи са став пар ти зан ских 
од ре да као ви ше на ци о на лан, про па ги ра но је „брат ство 
и је дин ство” свих ју го сло вен ских на ро да и на род но сти, 
од но сно свих Ју го сло ве на.

У пр вом пе ри о ду по сто ја ња но ве др жа ве ФНРЈ, од
но сно до 1948. го ди не и раз ла за са Со вјет ским Са ве зом 
(скра ће но СССР) на кон бло ка де Ин фор мби роа, по ли
ти ка ко ме мо ра ци је се кре та ла у прав цу и са те жњом ка ко 
би се на гла си ла не рас ки ди ва ве за ју го сло вен ских парти
за на и при пад ни ка Цр ве не ар ми је у кон тек сту њи хо ве 
бор бе про тив не мач ких и ита ли јан ских оку па то ра. Од
но сно, кре и ра не су иде о ло шке пре ми се ко је су се од ража
ва ле у кон тек сту кул ту ре се ћа ња и ко је су на гла ша ва ле 
по ли тич ку по ве за ност ФНРЈ и СССРа. На кон раз ла за са 
др жа ва ма тзв. ко му ни стич ког ла ге ра, од но сно Ис точ ног 
бло ка, при сту пи ло се де ко ме мо ра ци ји од ре ђе них елеме
на та ко ји су би ли ве за ни за до при но се Цр ве не ар ми је и 
по ли тич ког си сте ма СССРа чи ме је за пра во за по че ло 
фор ми ра ње осо бе не чи сто ју го сло вен ске кул ту ре се ћа ња 
и ко ме мо ра ци је. Од но сно, на кон 1948. го ди не ка да је до
шло до раз два ја ња Ти то ве и Ста љи но ве по ли ти ке, уме сто 
спо менобе леж ја вој ни ци ма Цр ве не ар ми је, фор си ран 
је ис кљу чи во сим бол ју го сло вен ских пар ти за на ко јим 
се сна жно ис ти ца ла иде ја пар ти зан ске Осло бо ди лач ке 
бор бе и ње ног из вор ног оп ште на род ног ка рак те ра. Тиме 
је ујед но у из ве сном сми слу де гра ди ра на уло га Со вјет
ског Са ве за и ство рен је но ви ми ти зо ва ни на ра тив о соп
стве ном осло бо ди лач ком ра ту ју го сло вен ских на ро да и 
ње го вој соп стве ној ре во лу ци ји.

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

74



Ге не рал но по сма тра но, ФНРЈ и СФРЈ је ис по љи ла 
из у зе тан ви сок сте пен по све ће но сти у кре и ра њу ло ка ција 
ко ме мо ра ци је, од но сно те жњу за ус по ста вља њем ко лек
тив них се ћа ња. Ова тен ден ци ја зах те ва ла је фор ми ра ње 
чвр стих осно ва но ве по ли ти ке се ћа ња ко ја је кре и ра на и 
те кла па ра лел но са ства ра њем но вог ко лек тив ног иден
ти те та но ве Ју го сла ви је, од но сно свих на ци ја и ет нич ких 
за јед ни ца у њој. У том сми слу, но ва по ли ти ка ко лек тив
них се ћа ња мо ра ла је од го ва ра ти но вом ак ту ел ном иден
ти те ту ко ји је био у мно гим сег мен ти ма по ста вљен на 
ан та го ни стич ким по зи ци ја ма у од но су на по је ди нач не 
на ци о нал не иден ти те те ју жно сло вен ских на ро да, као и 
на прет ход ни мо нар хи стич ки си стем Кра ље ви не Ју го сла
ви је. Но во у спо ста вље на ме мо ри јал на ме ста су, пре ма 
то ме, би ла на ме ње на кре и ра њу но вих ко лек тив них се ћа
ња на тра ге ди ју прет ход ног ра та, али и на хе ро и зам њего
вих уче сни ка као по бед нич ке стра не у Дру гом свет ском, 
као и у гра ђан ском ра ту. Сва ка ко да је ова ква тен ден ци
ја под ра зу ме ва ла при лич но се лек то ва ње и тен ден ци о зну 
ин тер пре та ци ју про шло сти. У том сми слу, про цес пре
ком по но ва ња јав них про сто ра у скла ду са но вим иде о
ло шким пре ми са ма, под ра зу ме вао је ства ра ње но вих 
сим бо ла, од но сно про ме ну прет ход ног и кре и ра ње но
вог дис кур са. Са мим тим но ви ме мо ри ја ли ко ји су ве
ли ча ли до га ђа је из Дру гог свет ског ра та, у ве ли кој ме ри 
су мар ги на ли зо ва ли оне ко ји су се од но си ли на пе ри од 
Бал кан ских као и на Пр ви свет ски рат. Ипак, ти ста ри
ји спо ме ни ци ни су фи зич ки укла ња ни уко ли ко ни су 
ди рект но ис ти ца ли иде о ло шке пре ми се прет ход ног мо
нар хи стич ког си сте ма. Ме ђу тим, че сто су би ли дис ло
ци ра ни на ма ње зна чај не јав не по вр ши не ка ко би усту
пи ли про стор но вим мо ну мен ти ма ве за ним за ак ту ел ни 

75

Про мен љи во ли це се ћа ња гра да



иде о ло шки си стем. У кон тек сту Но вог Са да и Пе тро ва
ра ди на, ова тен ден ци ја се нај бо ље уо ча ва у дис ло ци ра њу 
ко ме мо ра тив них спо менкр сто ва и де ли мич ном за пу
шта њу спо менобе леж ја ко ји су се од но си ли на до га ђаје 
из Пр вог свет ског ра та.

Фор ми ра њем и на ме та њем но вих „са крал них ме ста”, 
од но сно ло ка ци ја се ћа ња, вла сти со ци ја ли стич ке Ју го
сла ви је су кон стру и са ле мит о соп стве ној бор би и ре во
лу ци ји, а ти ме у кон тек сту иде ја о кла сној бор би, и мит 
о ства ра њу јед на ко сти свих ју го сло вен ских на ро да и 
на род но сти. По ста вља њем спо ме ни ка се те жи ло овла
да ва њем про шло сти за рад кон тро ли са ња иде о ло шког 
си сте ма у бу дућ но сти ко јим се уто пи стич ки про мо ви сао 
оп ти ми зам и ко лек тив на свест о бес кла сном дру штву.

У естет ском и умет нич ком кон тек сту, ју го сло вен ски 
спо ме ни ци су из ра ђи ва ни на раз ли чи те на чи не. У кон
тек сту мо ну мен тал не пла сти ке у пр вој фа зи пре о вла
ђи вао је ис кљу чи во ака дем ски ре а ли зам. Ме ђу тим, од 
ше зде се тих го ди на XX ве ка ју го сло вен ски ме мо ри ја ли 
по ста вље ни на исто риј ски ва жним ло ка ци ја ма ве за ним 
за Дру ги свет ски рат ко ји су обе ле жа ва ли „жр тве фа
ши зма” или „па ле бор це” у ве ли ким бит ка ма, из ра ђи
ва ни су у ап стракт ним и мо дер ни стич ким фор ма ма. 
Сва ка ко, по ред њих су у ма њим сре ди на ма (пре те жно на 
про сто ру се о ских тр го ва) оп ста ле и фор ме ре а ли стич ког 
пред ста вља ња. Нај че шће фор ме ре а ли стич ке фи гу ра
тив не скулп ту ре ко је су пре о вла да ва ле ши ром др жа ве 
ма ни фе сто ва ле су се скулп ту ра ма вој ни ка, од но сно реа
ли стич ким пред ста ва ма људ ских те ла у бор бе ном дина
мич ном ста ву уз оруж је у ру ка ма. Од но сно, од пе де се тих 
до осам де се тих го ди на XX ве ка из гра ђе но је на сто ти не 
ре а ли стич ких фи гу рал них скулп ту ра ко је су при ка зи вале 
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пар ти за не у бор би са оруж јем или ка ко но се ра ње не дру
го ве. Жен ске фи гу ре су нај че шће би ле из ве де не у фор ми 
мај ки ко је па те или у фор ми ци вил них жр та ва ка ко су 
нај че шће би ле при ка зи ва не и скулп ту ре де це. Сва ка ко, 
од ре ђе ни низ спо ме ни ка је жен ске фи гу ре при ка зи вао 
као пар ти зан ке са оруж јем у ру ка ма у бор бе ном по ложа
ју. Ре а ли стич ки из ве де не фи гу ре су оста вља ле ја сни ји 
ути сак и ја че су де ло ва ле на по сма тра че од ап стракт них 
мо ну мен тал них спо ме ни ка и спо ме нич ких ком плек са 
ка кви су се по ја ви ли у мо дер ни стич ком ду ху од ше зде
се тих го ди на XX ве ка нај че шће на ло ка ци ја ма нај зна чај
ни јих би та ка. Ап стракт не мо дер не фор ме спо ме ни ка су 
по пра ви лу за раз ли ку од ре а ли стич ких фи гу ра бо ра ца 
ко је су по ста вља не на тр го ви ма и на дру гим јав ним по
вр ши на ма у на се љи ма, за у зи ма ле ло ка ци је на отво ре ним 
про сто ри ма, нај че шће у при ро ди. За хва љу ју ћи ка рак
те ри сти ка ма сво јих ло ка ци ја, мо ну мен ти су чи ни ли је
дин стве не ам би јен тал не це ли не из у зет не умет нич ке 
вред но сти. По ста вља ње спо ме ни ка из ве де них у фор ми 
ре а ли стич ких фи гу ра, по др жа ва ле су на ро чи то ло кал не 
ве те ран ске ор га ни за ци је ко је су нај че шће би ли и ини ци
ја то ри по ста вља ња не ко ли ко хи ља да раз ли чи тих спо мен
пло ча на објек ти ма. Ре а ли стич ке скулп ту ре људ ских 
фи гу ра у ста ву бор бе су би ле да ле ко при јем чи ви је за по
сма тра ча, од но сно ну ди ли су лак шу иден ти фи ка ци ју са 
па лим бор ци ма и жр тва ма од ап стракт но из ве де них 
мо ну ме на та. Сва ка ко, и ап стракт ни мо ну мен ти су у сво
јој су шти ни пре но си ли исту иде о ло шку по ру ку, од но сно 
са др жа ли су јед на ку се ми о тич ку и сим бо лич ку ком по
нен ту као и ре а ли стич ки спо ме ни ци. Из у зет но умет нич
ки зна чај не мо ну мен тал не скулп ту ре ве ли ких га ба ри та 
до ми ни ра ле су окол ним отво ре ним про сто ри ма и са 

77

Про мен љи во ли це се ћа ња гра да



сво јим раз ли чи тим и крај ње нео бич ним ге о ме триј ским 
об ли ци ма по пра ви лу за сно ва ним на фа лич ним те ли ма 
по пут мо ди фи ко ва них обе ли ска, ци лин да ра и слич ног, 
има ли су за уло гу да по ред сво је ко ме мо ра тив не функци
је ре пре зен ту ју и ре то ри ку мо ћи, на прет ка, са вре ме но сти 
и оп штег про гре са иде о ло шког си сте ма со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је. Та ко ђе, по ред оста лог но си ли су и по ру ку 
ми ли та ри зма, али и пред ста вља ли фор ме ко је су су ге ри
са ле на ди стинк ци ју у од но су на спо менобе леж ја кру тог 
ре а ли зма ка рак те ри стич ног за др жа ве тзв. ко му ни стич ког 
ла ге ра, од но сно Вар шав ског пак та. Ови ме мо ри јал ни 
ком плек си ко је су кре и ра ли ис так ну те ар хи тек те и умет
ни ци по пут Бог да на Бог да но ви ћа, Слав ка Ти хе ца, Душа
на Џа мо ње и дру гих, на ста ја ли су у пе ри о ду на кон две 
де це ни је од окон ча ња Дру гог свет ског ра та ка да су се ћа
ња на ње га по сте пе но по че ла да сла бе, од но сно ка да су 
ста са ле но ве ге не ра ци је ко је ни су би ли ак те ри и све до ци 
рат них де ша ва ња и пе ри о да оку па ци је. Са мим тим, мо
ну мен тал ним ап стракт ним фор ма ма мо ну ме на та на
сто ја ло се ис ти ца њу се ћа ња на рат као на из вор ну ју го
сло вен ску про гре сив ну на род ну ре во лу ци ју, што ни је 
био слу чај са ре а ли стич ким фи гу ра ма пар ти за на ко ји 
су са др жа ли при мар но ко ме мо ра тив ну по ру ку ко ја се 
од но си ла на жр тву, хе рој ство и по бе ду над фа ши змом. 
Са ме ло ка ци је мо ну мен тал них ап стракт них фор ми спо
ме нич ких ком плек са су, као што је већ ис так ну то, би ли 
нај че шће ло ци ра не у при ро ди на ме сти ма зна чај них би
та ка или зна ме ни тих исто риј ских до га ђа ја. За хва љу ју ћи 
то ме, мо ну мен ти су већ са мом сво јом ло ка ци јом пре
но си ли иде о ло шки ма ни фест ре во лу ци је као при род ног 
про це са. Ап стракт ни ди зајн ових мо ну ме на та ни је на 
ре а ли стич ким осно ва ма пре но сио иде о ло шку по ру ку, 
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већ је био об ли ко ван у со фи сти ци ра ним умет нич ким 
фор ма ма са ис так ну тим ме та фо рич ним и сим бо лич ким 
зна че њем са ни зом зна че ња. Упра во у овој чи ње ни ци 
ле жи и њи хо ва кул тур ноисто риј ска, од но сно ра ри тет
на умет нич ка вред ност, бу ду ћи да су ове екс пе ри мен
тал не фор ме пред ста вља ле је дин стве ни ау тох то ни умет
нич ки из раз јед не осо бе не есте ти ке са сна жним исто
риј ским на ра ти вом и ви ше ди мен зи о нал ним по ру ка ма 
иде о ло шке про па ган де у кон крет ном вре мен ском и 
дру штве ном кон тек сту. На кра ју ипак тре ба ис та ћи, да 
без об зи ра на фор ме при ка зи ва ња и раз ли ка из ме ђу ап
стракт них и ре а ли стич ких (фи гу ра тив них) мо ну ме на та, 
сви об ли ци су сва ка ко на од ре ђе не на чи не и уз од ре ђе
ни сте пен успе шно сти има ли функ ци ју ре пре зе на та и 
ин стру ме на та за кон стру и са ње осо бе не кул ту ре се ћа ња 
у окви ри ма спе ци фи ку ма ју го сло вен ске ко му ни стич ке 
иде о ло ги је и зва нич них по ли тич ких иди о ма СФРЈ.

Мо ну мен тал на пла сти ка, као и оста ла спо менобе
леж ја ко ја су по ста вља на ши ром др жа ве су у свом те
мат ском фун ду су кре и ра на уз мак си мал но ува жа ва ње 
ре ги о нал ног кон тек ста. У по је ди ним мул ти ет нич ким сре
ди на ма, нпр. у Вој во ди ни, као и на Ко со ву и Ме то хи ји, 
где су уз Ср бе жи ве ли при пад ни ци раз ли чи тих ет нич ких 
ма њи на, че сто су спо менпло че, спо ме ни ци, а на ро чи то 
одо ни ми има ли функ ци ју ко ме мо ра ци је ло кал них „па лих 
бо ра ца” у бор би про тив оку па то ра. При то ме се на рав
но, кроз при зму ју го сло вен ства и „брат ства и је дин ства”, 
ин ди рект но ис ти ца ла и ет нич ка при пад ност кон крет
ног „па лог бор ца” или ис так ну тог уче сни ка у На род но
о сло бо ди лач кој бор би ко ји је био при пад ник на ци о нал не 
за јед ни це ко ја је би ла до ми нант на у кон крет ном на се љу 
или ко ји је по ти цао из тог ме ста. Ипак, нај о ми ље ни ја 
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пла си ра на те ма је би ла за јед нич ка бор ба „па лих бо ра ца” 
раз ли чи те ет нич ке при пад но сти ко ји су се „хе рој ски 
жр тво ва ли” за за јед нич ку иде ју „брат ства и је дин ства”, 
од но сно за јед на кост свих на ро да и на род но сти но ве 
Ју го сла ви је. У том кон тек сту је на Ко со ву и Ме то хи ји 
ус по ста вљен ши ро ко рас про стра ње ни култ мар тир ства 
и хе ро и зма Цр но гор ца, Бо ре Вук ми ро ви ћа и Ал бан ца, 
Ра ми за Са ди куа. Њих дво ји ца су би ли при ја те љи и ло
кал ни пред вод ни ци КПЈ из Пе ћи ко ји су за јед но по гу
бље ни у бли зи ни При зре на 1943. го ди не. Овај исто риј
ски до га ђај, то ком пе ри о да СФРЈ је ин стру мен та ли зо ван 
и ис ко ри шћен до крај њих гра ни ца у кон тек сту ко му ни
стич ке про па ган де и ко ме мо ра ци је. Низ на зи ва ули ца и 
јав них обје ка та на Ко со ву и Ме то хи ји, но сио је на зи ве по 
овој дво ји ци па лих бо ра ца чи ја је бор ба у мит ским окви
ри ма пред ста вље на као при мер му че ни штва и хра бро
сти у ви ше на ци о нал ној „рав но прав ној” бор би про тив 
оку па то ра и као ви дљи ви и не у пит ни при мер „брат ства 
и је дин ства” свих ју го сло вен ских на ро да и на род но сти. 
Ре ги о нал но оме ђен кон текст у сми слу по ста вља ња спо
менобе леж ја се та ко ђе ве о ма до бро ма ни фе сто вао и у 
со ци ја ли стич ким ре пу бли ка ма Хр ват ској и Бо сни и Хер
це го ви ни.

У кон тек сту кре и ра ња кул ту ре се ћа ња со ци ја ли стич
ке Ју го сла ви је, по себ ну ди мен зи ју је за у зи ма ла зва нич
на це ре мо ни ја при ре ђи ва на по во дом за вр шет ка град ње 
од ре ђе ног мо ну мен та или по ста вља ња од ре ђе них спо
менобе леж ја. По пут отва ра ња не ког ре пре зен та тив ног 
јав ног објек та, и по ста вља ње спо менобе леж ја, а по себ но 
от кри ва ње мо ну мен тал них спо ме нич ких ком плек са 
пра ти ла је ве ли ка це ре мо ни ја на др жав ном ни воу. Она 
би се у из ве сном сми слу мо гла де фи ни са ти као до дат на 
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са кра ли за ци ја од ре ђе них спо менме ста, од но сно ло ка
ци је се ћа ња и са ма по се би је пред ста вља ла осо бе ну ри
ту ал ну фор му ма ни фе ста ци је мо ћи и пла си ра ња аде
кват не про па ган де. Овај ри ту ал је у су шти ни увек био 
сли чан. Пре ње га је нај че шће сле ди ла од лу ка о по ста вља
њу спо менобе леж ја, од но сно све ча ност по во дом по чет ка 
ра до ва на мо ну мен ту. Ове све ча но сти су ор га ни зо ва не 
за рад при вла че ња па жње јав но сти, од но сно за рад по сти
за ња ви дљи вог пе да го шког и по ли тич ког ефек та у кон
тек сту кре и ра ња зва нич не кул ту ре се ћа ња у окви ри ма 
иде о ло ги је ко му ни стич ког ре жи ма и про па ги ра них 
иде о ло шких иди о ма со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Све ча
ни го во ри на овим це ре мо ни ја ма, као и ме диј ско из ве
шта ва ње, упот пу ња ва ли су ја чи ну ути ска о фор ми ра ним 
ме сти ма се ћа ња.

Кул ту ра се ћа ња на про сто ру Но вог Са да  
и Пе тро ва ра ди на то ком по сто ја ња ФНРЈ и СФРЈ

На кон осло бо ђе ња Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, 
од но сно на кон фор ми ра ња но ве ју го сло вен ске др жа ве, 
од мах је из вр ше на те мељ на де ко ме мо ра ци ја на те ри то
ри ји гра да ко ја се ти ца ла иде о ло шких еле ме на та ко ји су 
ус по ста вље ни то ком пе ри о да оку па ци је. Нај ви дљи ви ја 
про ме не обра сца кул ту ре се ћа ња, у пр вом ре ду од мах 
на кон кон со ли до ва ња ФНРЈ, уоч љи ва је у кон тек сту пот
пу не про ме не град ске одо ни ми је. Та ко су у Но вом Са ду 
и Пе тро ва ра ди ну већ то ком пр вих не ко ли ко не де ља и 
ме се ци на кон осло бо ђе ња, про ме ње ни на зи ви ули ца које 
су ус по ста ви ле оку па ци о не вла сти Ма ђар ске и тзв. Не
за ви сне Др жа ве Хр ват ске. По ред то га, ујед но су убр зо 
об но вље на и по је ди на спо менобе леж ја и у Пе тро ва ра ди
ну, и ко ја ни су има ла из ра зи ту мо нар хи стич ку атри бу цију 
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Кра ље ви не Ју го сла ви је, а ко је је уста шки ре жим оште тио 
или уни штио то ком сво је вла да ви не. Та ко ђе, у Но вом 
Са ду је већ 1944. го ди не по но во по ста вљен спо ме ник 
Све то за ру Ми ле ти ћу на сво јој ори ги нал ној ло ка ци ји 
ко ји је то ком оку па ци је био укло њен.

Про ме на град ске од о но ма сти ке те кла је у кон тек сту 
ус по ста вља ња но вог иде о ло шког си сте ма ФНРЈ. Ски ну те 
су све та бле на зи ва ули ца ко ја су би ла ис пи са на на ма ђар
ском је зи ку. Ме ђу тим, ули ца ма нај че шће ни су вра ће ни 
на зи ви ка кве су но си ли пре пе ри о да оку па ци је, већ су 
ули це име но ва не на пот пу но дру га чи ји на чин, ко ји је 
од го ва рао пре ми са ма иде о ло ги је но ве ју го сло вен ске држа
ве. Све цен трал не град ске ули це и тр го ви ко ји су пре 
ра та но си ле на зи ве по при пад ни ци ма ди на сти је Ка ра
ђор ђе вић су до би ле но ве на зи ве, чи ме је из вр ше на те мељ
на де ко ме мо ра ци ја и де кон струк ци ја мо нар хи стич ког 
по ли тич ког си сте ма Кра ље ви не Ју го сла ви је. Уме сто њих, 
ове ули це су до би ле име на по во де ћим лич но сти ма нове 
ју го сло вен ске др жа ве и КПЈ, као и на зи ве ко ји су се од
но си ли на во де ће лич но сти по ли тич ког ру ко вод ства 
СССРа. У том кон тек сту, но во у спо ста вље на ко му ни стич
ка власт не са мо да је из вр ши ла де ко ме мо ра ци ју иде о ло
шких пре ми са на ста лих то ком оку па ци је, већ је и те мељно 
де мон ти ра ла еле мен те иде о ло шког си сте ма Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. Овим по ступ ци ма, ујед но је за по чео пе ри
од кон стру и са ња но ве зва нич не кул ту ре се ћа ња на про
сто ру гра да ко ја је кроз раз ли чи те осци ла ци је тра ја ла све 
до рас па да СФРЈ, од но сно до па да ко му ни стич ког ре жи
ма. Из ме ђу оста лих про ме ње ни су на зи ви сле де ћих ули
ца: пред рат ни Бу ле вар кра љи це Ма ри је пре и ме но ван је 
у Бу ле вар Цр ве не ар ми је, Ули ца кра ља Пе тра II пре и ме
но ва на је у Ули цу мар ша ла Ти та, Трг кне ги ње Зор ке до био 
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је на зив Трг То зе Мар ко ви ћа, Ули ца кра ља Алек сан дра 
пре и ме но ва на је у Ста љи но ву, итд. Иа ко је до ми нант на 
ве ћи на ули ца пре и ме но ва на од мах на кон осло бо ђе ња, 
треба на гла си ти да је фор ма ли за ци ја но вих на зи ва у кон
тек сту град ске одо ни ми је, озва ни че на од лу ка ма град
ских вла сти тек, то ком 1946. го ди не.

Оп ште по сма тра но, то ком по сто ја ња ФНРЈ и СФРЈ, 
од но сно из ме ђу 1944/45–1991. го ди не, у окви ру град ске 
одо ни ми је, од но сно у окви ру кул ту ре се ћа ња на про
сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, мо гу ће је из дво ји ти 
два пе ри о да. Пр ви би об у хва тао вре мен ски ин тер вал до 
1948, а дру ги од 1948. до рас па да СФРЈ 1991. го ди не. То
ком пр вог пе ри о да, ули це су но си ле на зи ве ко ји су сим
бо лич но на гла ша ва ли ве зу из ме ђу ФНРЈ и СССРа. Су
де ћи пре ма оно вре ме ним пла но ви ма уоч љив је ве ли ки 
број ули ца чи ја су се име на од но си ла на лич но сти и до
га ђа је ве за не за иде о ло ги ју и про шлост СССРа, али и 
на ра ни је, за ко му ни стич ки ре жим иде о ло шки при хва
тљи ве сег мен те про шло сти Ру си је. На кон по ли тич ког 
раз ла за и Ре зо лу ци је Ин фор мби роа из 1948, од но сно 
због про ме не по ли тич ких тен ден ци ја, ве ћи на на зи ва 
ули ца ко ји су озна ча ва ли то је дин ство су про ме ње ни. 
Та ко је нпр. ули ца ко ја је но си ла на зив по Ста љи ну, при
ме но ва на нај пре у Ули цу Алек сан дра Ран ко ви ћа да би 
јој не што ка сни је опет био про ме њен на зив у Ули цу на
род них хе ро ја ко ји је но си ла до кра ја пе ри о да со ци ја ли зма. 
Та ко ђе, Ру ска ули ца ко ја је исти на зив но си ла и у пе ри
о ду из ме ђу два свет ска ра та, пре и ме но ва на је у Ру син
ску. Ге не рал но по сма тра но, на кон раз ла за ру ко вод ста ва 
ко му ни стич ких пар ти ја СССРа и ФНРЈа 1948. го ди не, 
ско ро све ули це ко је су но си ле на зи ве ко ји су асо ци ра ли 
на бли скост са Ру си ма и Со вјет ским Са ве зом су пре и ме

83

Про мен љи во ли це се ћа ња гра да



но ва не. Та ко ђе, пре и ме но ва ни су и на зи ви по је ди них обје
ка та, при че му тре ба по ме ну ти ка ко је чу ве на град ска 
ка фепо сла сти чар ни ца „Мо сква”, ко ја је тај на зив но си ла 
од на ци о на ли за ци је 1945. го ди не, пре и ме но ва на у ка фе
по сла сти чар ни цу „За греб” 1948. го ди не.

План гра да из 1948. го ди не са спи ском ули ца све
до чи о ка рак те ру оно вре ме не град ске одо ни ми је. Су де ћи 
пре ма на зи ви ма ули ца, уоч љи во је да је је дан број ули ца 
но сио име на ко ја су се од но си ла на лич но сти и до га ђа
је из срп ске на ци о нал не про шло сти, од но сно оних аспе
ка та на ци о нал не исто ри је ко ји ни су од у да ра ли од та да 
ак ту ел них иде о ло шких иди о ма ко му ни стич ког ре жи ма. 
Та ко ђе, оста ли су и на зи ви ули ца ко ји су се од но си ли на 
лич но сти и до га ђа је из про шло сти дру гих сло вен ских 
на ро да ко ји су жи ве ли у Но вом Са ду, као и од ре ђе ни 
број ули ца ко је су но си ле име на по зна чај ним лич но сти
ма ма ђар ске на ци о нал не при пад но сти. Ме ђу тим, као 
што је ис так ну то, нај ве ћи број ули ца је пре и ме но ван у 
скла ду са иде о ло шким тен ден ци ја ма но во у спо ста вље
ног ко му ни стич ког ре жи ма. У том кон тек сту, ве ли ки 
број ули ца је до био но ве на зи ве, од но сно име на ко ји ма је 
из вр ше на ко ме мо ра ци ја уче сни ка НОБа. Та ко ђе, ули це 
су но си ле и име на ли де ра, као и чла но ва Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је, или су озна ча ва ли зна чај не до га ђа
је из Дру гог свет ског ра та, али и бит не да ту ме из про
шло сти Ко му ни стич ке пар ти је. Ипак, одо ни ми ја гра да 
је за др жа ла и број не пред рат не на зи ве ко ји су се ти ца ли 
ге о граф ских це ли на и гра до ва оно вре ме не др жа ве.

У кон тек сту ус по ста вље ног но вог иде о ло шког спек
тра и кул ту ре се ћа ња по сто ја ле су и из ве сне ин тер не мо
ди фи ка ци је ко је су се од ра жа ва ле у кон тек сту одо ни
ми је гра да. У том сми слу, ин те ре сант но је да су ули це 
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ко је су од кра ја че тр де се тих го ди на но си ле име на во де
ћих жи вих лич но сти КПЈ, по пут Едвар да Кар де ља и Алек
сан дра Ран ко ви ћа, пре и ме но ва не 1954. го ди не. Ипак, за 
раз ли ку од њих, на зив Ули це мар ша ла Ти та, ни је про ме
њен, што је сва ка ко би ло у функ ци ји оно вре ме не по ли
тич ке про па ган де и ин док три на ци је, као и на гла ше не 
тен ден ци је ства ра ња кул та лич но сти не при ко сно ве не 
фи гу ре ју го сло вен ске др жа ве и ко му ни зма. По Јо си пу 
Бро зу Ти ту, име но ван је и но во са гра ђе ни друм скоже ле
знич ки мост, ко ји је до био на зив „Мост мар ша ла Ти та”. 
Та ко ђе, то ком це лог пе ри о да со ци ја ли зма на ис так ну
тим ме сти ма у гра ду по сто ја ли су уоч љи ви пла ка ти и 
по сте ри са ли ком Ти та, док је на бе де ми ма Пе тро ва ра
дин ске твр ђа ве на нај у оч љи ви јем ме сту ко је се ви ди са 
но во сад ске стра не ре ке, био ис так нут нат пис „Наш Ти то”. 
На кон смр ти Јо си па Бро за, у кон тек сту ко ме мо ра ци је 
до кра ја осам де се тих го ди на XX ве ка, на раз ли чи тим 
де ло ви ма гра да су по сто ја ли раз ли чи ти еле мен ти ко ји 
су гло ри фи ко ва ли „не при ко сно ве ног во ђу” ју го сло вен
ске др жа ве. Убр за ним ши ре њем гра да и град ске ин фра
струк ту ре на ста је низ но вих ули ца ко је до би ја ју име на 
у скла ду са оно вре ме ним по ли тич ким иде о ло шким дис
кур сом. У су шти ни то ком со ци ја ли стич ког пе ри о да није 
до ла зи ло до бит ни јег од сту па ња прак се име но ва ња ули
ца ка ква је по сто ја ла од 1948. го ди не. Сва ка ко, ин тен зив
ним раз во јем гра да, до ла зи ло је до пре и ме но ва ња, као 
и до но вих име но ва ња, од но сно по сто ја ли су по је ди ни 
при ме ри де ко ме мо ра ци је и ко ме мо ра ци је уну тар по сто
је ћег иде о ло шког дис кур са. Ка ко се град раз ви јао, број не 
ули це су до би ја ле на зи ве пре ма зна чај ним лич но сти ма 
по пут број них ју го сло вен ских пи са ца, кул тур них де лат
ни ка, на уч ни ка итд. Та ко ђе, ули це су до би ја ле и на зи ве 
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пре ма по је ди ним ис так ну тим стра ним лич но сти ма као 
што су Ју риј Га га рин и мно ги дру ги.

То ком пе ри о да со ци ја ли зма, на про сто ру Но вог Сада 
и Пе тро ва ра ди на је по ста вље но не ко ли ко де се ти на спо
менпло ча на раз ли чи тим објек ти ма ко ји су озна ча ва ли 
ме ста раз ли чи тих до га ђа ја ве за них за На род но о сло бо
ди лач ку бор бу или за аспек те про шло сти и лич но сти, 
ко ји су ко ре спон ди ра ли или ни су од сту па ли од оно вре
ме них иде о ло шких пре ми са ко му ни стич ког ре жи ма и 
со ци ја ли стич ког по ли тич ког си сте ма. По ди за ње ко ме
мо ра тив них и дру гих пло ча нај че шће су ини ци ра ле ло
калне ве те ран ске ор га ни за ци је под окри љем СУБ НОРа 
ко ји је у из ве сном сми слу пред ста вљао кров ну ин сти
ту ци о нал ну ор га ни за ци ју ко ја је об ли ко ва ла кул ту ру 
се ћа ња на це лом про сто ру СФРЈ. По ста вља ње ве ли ког 
бро ја ко ме мо ра тив них и дру гих спо менпло ча, по ред 
име но ва ња град ских јав них по вр ши на, има ло је огром
ну уло гу у об ли ко ва њу спе ци фич не кул ту ре се ћа ња на 
про сто ру гра да.

У на став ку, би ће ука за но са мо на не ко ли ко нај зна
чај ни јих при ме ра раз ли чи тих спо менобе леж ја ка ко би 
се сте као оп шти увид о кул ту ри се ћа ња на про сто ру гра да 
у овом пе ри о ду. Од но сно, не ће би ти на ве де на сва спо мен
обе леж ја ко ја су на про сто ру Пе тро ва ра ди на и Но вог 
Са да по ста вље на то ком по сто ја ња ФНРЈ и СФРЈ, бу ду ћи 
да би та кав об лик ма пи ра ња пре ва зи ла зио кон цеп ци ју 
и циљ ове пу бли ка ци је. У том сми слу, у де лу тек ста који 
сле ди, ин тер пре ти ра не су са мо нај зна чај ни је ло ка ци је 
ко ме мо ра ци је у гра ду ко је су би ле зна чај не то ком по сто
ја ња ју го сло вен ског со ци ја ли зма, али ко је и да нас има
ју из у зе тан зна чај у окви ри ма зва нич не кул ту ре се ћа ња 
Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на.
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Два глав на ју би ле ја ко ја су у кон тек сту зва нич не 
кул ту ре се ћа ња про сла вља на ни зом ма ни фе ста ци ја на 
про сто ру гра да то ком пе ри о да по сто ја ња ФНРЈ и СФРЈ, 
пред ста вља ли су Дан по бе де над фа ши змом 9. мај и Дан 
осло бо ђе ња Но вог Са да 23. ок то бар. Вре ме ном је ус по ста
вље но и обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног да на Хо ло ка у ста, 
као и Да на ка да су но во сад ске Је вре је оку па ци о не сна ге 
де пор то ва ле у кон цен тра ци о не ло го ре смр ти. По ред на
ве де ног, чла но ви СУБ НОРа су по ла га ли вен це на низ 
спо менпло ча са ко ме мо ра тив ном по ру ком на про сто ру 
гра да. На про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на по сто
ји не ко ли ко спо менобе леж ја ко ја су пред ста вља ла и још 
увек пред ста вља ју ме ста зва нич не град ске ко ме мо ра
ци је ве за не за до га ђа је из Дру гог свет ског ра та.

Спо ме ник Но во сад ском пар ти зан ском од ре ду ко ји 
је ло ци ран на пе ри фе ри ји гра да на пу ту пре ма Че не ју, 
по диг нут је 1971. го ди не у ап стракт ној фор ми од бе то на 
и опе ке. Мо ну мент је из ра ђен пре ма на цр ти ма Па вла 
Ра до ва но ви ћа. На ло ка ци ји спо ме ни ка од ње го вог от кри
ва ња, сва ке го ди не на го ди шњи цу осло бо ђе ња Но вог Сада 
као и на Дан по бе де над фа ши змом, чел ни ци град ских 
вла сти су по ла га ли вен це уз при год не ко ме мо ра тив не 
са др жа је.

Сли чан „ри ту ал ни об ред” зва нич не це ре мо ни је од
ви јао се и на ло ка ци ји спо менобе леж ја ко је се на ла зи у 
скло пу гро бља на Тран џа мен ту у Пе тро ва ра ди ну. Ово 
спо менобе леж је је из гра ђе но из над за јед нич ке гроб ни це 
стре ља них при пад ни ка пар ти зан ских од ре да и ло кал не 
иле гал не гру пе На род но о сло бо ди лач ке вој ске ко ја је 
де ло ва ла на про сто ру Пе тро ва ра ди на. При пад ни ци ове 
гру пе са дру гим за ро бље ним пар ти за ни ма су стре ља ни 
у Ву ко ва ру 19. ок то бра 1941. го ди не, пре ма Од лу ци пре ког 
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Спо ме ник и гроб ни ца стре ља ним при пад ни ци ма  
иле гал не гру пе На род но о сло бо ди лач ке вој ске  

и пар ти за ни ма на Тран џа мен ту
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Вој ног су да ква зи по ли тич ке на ци стич ке Не за ви сне Држа
ве Хр ват ске. Њи хо ви по смрт ни оста ци су ка сни је пре не
се ни и по ко па ни на овој ло ка ци ји на ко јој је и по диг ну то 
по ме ну то спо менобе леж је. Ова ло ка ци ја са спо ме ни ком, 
има ла је сна жан сим бо лич ки зна чај у кон тек сту ло каци
је се ћа ња на „му че ни штво и хе рој ство” бо ра ца про тив 
оку па то ра, од но сно у кон тек сту ан ти фа ши стич ке бор бе.

На про сто ру цен трал ног Град ског гро бља у Но вом 
Са ду, 21. ок то бра 1984. го ди не фор ми ра но је Спо менгро
бље па лих бо ра ца На род но о сло бо ди лач ког ра та 1941–1945. 
го ди не. Спо менгро бље за у зи ма пра во у га о ну по вр ши ну 
из де ље ну на не ко ли ко за себ них по ља ко ја сим бо ли шу 
го ди не, од но сно ме се це ра та рас по ре ђе не пре ма хро но
ло шкој пер спек ти ви. На сва ком од по ља ко ја су ме ђу соб
но из де ље на, на ла зи се низ ап стракт них скулп ту ра од 
мер ме ра од ко јих је сва ка ви си не око 90 цм и на ко ји ма 
су укле са на име на, пре зи ме на, го ди не ро ђе ња и смр ти 
па лих бо ра ца. У окви ру ове ме мо ри јал не це ли не са хра
ње ни су по смрт ни оста ци уче сни ка НОРа ко ји су пре
не ти са ста рих но во сад ских гро ба ља и по ста вље но је 
укуп но 286 ап стракт них скулп ту ра (спо менобе леж ја) 
по ги ну лих. До дат но су на цен трал ном мо ну мен ту ко ји 
по сто ји у окви ру спо ме нич ког ком плек са укле са на још 
538 име на по ги ну лих бо ра ца чи ји се по смрт ни оста ци 
не на ла зе у окви ру ове ме мо ри јал не це ли не. Упи си ва њем 
име на по ги ну лих бо ра ца ко ји су са хра ње ни на ста рим 
гро бљи ма Но вог Са да, сим бо лич ки је ево ци ра на успо ме
на на њих као на жр тве ко ји су по ги ну ли у бор би про тив 
фа ши зма. Цен трал ни мо ну мент у окви ру спо менком
плек са из ве ден је у ап стракт ној фор ми од ка ме них блоко
ва ви си не од око 3 ме тра и сим бо ли ше „ни шан и бра ник 
сло бо де”, од но сно „ре во лу ци о нар ни пут” пре ма ко јем су 
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то ком го ди на и ме се ци тра ја ња НОРа, би ли усме ре ни 
ње го ви уче сни ци. Цен трал но спо менобе леж је за јед но 
са оста лим скулп ту ра ма и по пло ча ним ста за ма од гра нит
не коц ке дуж це лог ком плек са за пра во у сим бо лич ком 
сми слу чи не је дин ствен мо ну мент, тј. ме мо ри јал ни ком
плекс са осо бе ном иде о ло шком по ру ком. Основ но по ље 
и по ља уну тар ње га ко ја сим бо ли шу про стор не и вре мен
ске ком по нен те Ре во лу ци је у по чет ну и крај њу тач ку су 
из де ље не по пло ча ним по вр ши на ма ко је се про сти ру 
ди ја го нал ној по ста зи кроз спо менгро бље и ко је су на
ме ње не аде кват ном „ри ту а лу” ко ме мо ра ци је. Ге нер лно 
по сма тра но, це ло куп на по вр ши на ме мо ри јал ног ком плек
са за пра во пред ста вља ам би јен тал ну це ли ну ко ју по ред 
ап стракт них ка ме них скулп ту ра до пу њу је зе ле ни ло, те 
се у том сми слу цео ме мо ри јал из у зет но до бро укла па у 
око ли ну. Ау тор идеј ног ре ше ња овог ме мо ри ја ла је Чео
мир Ра до вић, скулп ту ре је из ра дио ва јар Во јин Де де ић, 
док је цен трал ни ка ме ни мо ну мент де ло ака дем ског ва
ја ра Са ве Ха лу ги на.

У окви ру Град ског гро бља у Но вом Са ду, по ред по
ме ну тог спо менком плек са, по сто је и Але ја на род них 
хе ро ја и ис так ну тих ре во лу ци о на ра, као и Але ја са гроб
ни ца ма на род них хе ро ја. Пр ва але ја, ло ци ра на је у окви ру 
пр вог гроб ног по ља и пред ста вља спе ци фич ну амби јен
тал ну це ли ну до бро укло пље ну у окол ни пеј заж. Са грађе
на је 1981. го ди не и ту су са хра ње ни ис так ну ти по ли ти чар 
Сте ван До роњ ски, као и на род ни хе ро ји: Јо ван Ве се ли
нов Жар ко, Јо ван Бе љан ски Ла ла и Мар ко Пе ри чин Ка
ме њар. Але ја са гроб ни ца ма на род них хе ро ја ло ци ра на 
је у скло пу дру гог гроб ног по ља и са гра ђе на је 1986. го
ди не. У окви ру ње су са хра ње ни Ђор ђе Ник шић, Ми лан 
Је шић, Ге де он Бог да но вић и Дми тар За клан. Та ко ђе, на 
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њој се на ла зе и по смрт ни оста ци Са ве Со ги ћа, Ла за ра Са
ва ти ћа и Жи во ји на Ми ло ва но ви ћа ко ји су екс ху ми ра ни 
са дру гих гро ба ља и на кнад но са хра ње ни у овој але ји.

На про сто ру Је вреј ског гро бља на ла зи се спе ци фич
но спо менобе леж је по зна то под на зи вом „Спо ме ник 
жр тва ма фа ши стич ког те ро ра”. Оно је то ком пе ри о да 
по сто ја ња СФРЈ пред ста вља ло јед но од два глав на спо
ме нич ка обе леж ја на про сто ру гра да ко је је би ло по све
ће но ци вил ним жр тва ма стра да лим у Дру гом свет ском 
ра ту. Од но сно, овај спо ме ник за јед но са мо ну мен том 
„По ро ди ца” по све ће ним жр тва ма Но во сад ске ра ци је, 
има ло је ис так ну ти зна чај као ме сто офи ци јел не ко ме
мо ра ци је пред став ни ка Гра да. На ка ме ном спо менобе
леж ју на ла зе се пред ста вље ни је вреј ски на ци о нал ни и 
вер ски сим бо ли – сед мо кра ки је вреј ски свећ њак (ме но ра) 
и пред ста ва Да ви до вог шти та тј. зве зде (Ма ген Да вид), 
чи ме је и на овај на чин до дат но на гла ше на ет нич ка атри
бу ци ја жр та ва ко ји ма је овај спо ме ник по диг нут. Про стор 
Је вреј ског гро бља у скло пу чи је це ли не се на ла зи и ово 
спо менобе леж је, за пра во је има ло и има на гла ше ни ко
ме мо ра тив ни ка рак тер и пред ста вља ви ше ди мен зи о
нал но ме сто се ћа ња ко је по ред но во сад ске Си на го ге има 
ис так ну ти зна чај у кон тек сту иден ти фи ка ци је и ко лек
тив ног иден ти те та при пад ни ка је вреј ске за јед ни це у 
Но вом Са ду.

По себ ну ко ме мо ра тив ну ди мен зи ју у кон тек сту 
кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да, то ком со ци ја ли зма, 
као и да нас, за у зи ма цен трал ни спо ме ник по све ћен жртва
ма Но во сад ске ра ци је ко ји је ло ци ран на Ке ју жр та ва 
ра ци је. Ге не рал но по сма тра но, Но во сад ска ра ци ја пред
ста вља нај тра гич ни ји и нај тра у ма тич ни ји до га ђај у про
шло сти Но вог Са да па са мим тим, ме сто ко ме мо ра ци је 
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Спо ме ник жр тва ма фа ши стич ког те ро ра  
на Је вреј ском гро бљу
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на ко јем је 1971. го ди не по ста вљен мо ну мент „По ро ди ца”, 
пред ста вља ло је и пред ста вља, нај ва жни ју ло ка ци ју офи
ци јел не ко ме мо ра ци је, од но сно нај зна чај ни је ме сто се
ћа ња на про сто ру гра да.

То ком Но во сад ске ра ци је ко ја је тра ја ла од 21. до 
23. ја ну а ра 1942. го ди не, а ко ја је за пра во пред ста вља ла 
део ши ре ак ци је, од но сно про ду же так Ра ци је у Ју жној 
Бач кој, тј. у Шај ка шкој обла сти, стра дао је ве ли ки број 
ци ви ла пре те жно срп ске и је вреј ске на ци о нал не при
пад но сти. Та ко ђе, у ма сов ним стре ља њи ма по гу бљен је 
и ве ли ки број гра ђа на дру гих на ци о нал но сти од ко јих 
је нај ви ше би ло Ро ма, али и Ру си на, Сло ва ка, Ру са, као 
и ан ти фа ши стич ки опре де ље них Ма ђа ра, Хр ва та, Не ма
ца и дру гих. Те ла по гу бље них ци ви ла су, на кон по је ди
нач них и ма сов них стре ља ња ко ја су вр ше на по це лом 
гра ду, ба ца на на га кроз ру пе на чи ње не у ле ду за ле ђе ног 
Ду на ва. Ма ђар ске оку па ци о не вла сти су ма сов ну ли кви
да ци ју ци вил ног ста нов ни штва тен ден ци о зно и не ве што 
пред ста ви ле као по ли циј ску ра ци ју усме ре ну на ели ми
ни са ње пар ти зан ског по кре та, иа ко је Ра ци ја у Ју жној 
Бач кој за пра во пред ста вља ла рат ни зло чин мо ти ви сан 
пр вен стве но на ци о нал ном мр жњом уз про прат ну пљач
ку имо ви не стре ља них гра ђа на. До да нас ни је пре ци зно 
утвр ђен број жр та ва Ра ци је на про сто ру Но вог Са да и 
Ју жне Бач ке од стра не ге но цид ног Хор ти је вог ре жи ма. 
Про це не ва ри ра ју у за ви сно сти од ин тер пре та ци је ис
тра жи ва ча и ту ма че ња од ре ђе них из во ра, а ве о ма че сто 
пред ста вља ју и пред мет по ли ти за ци је и ре ви зи је по ли
тич ких ста во ва по је ди на ца, иде о ло шких и ин те ре сних 
гру па. Иден ти фи ка ци ја жр та ва још увек тра је, та ко да 
се прак тич но број иден ти фи ко ва них сва ке го ди не по
ве ћа ва. Кон фу зи ја ве за на за број жр та ва про ис ти че и из 
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гре ша ка ко је су на ста ле при ли ком по пи са жр та ва у ис тра
жи ва њи ма оба вље ним не по сред но на кон ра та. Од но сно, 
по је ди на но ви ја ис тра жи ва ња за пра во ука зу ју да је број 
жр та ва знат но ве ћи не го што је при ка зи ва но у по је ди
ним ста ри јим пу бли ка ци ја ма. Уко ли ко се узму у об зир 
раз ме ре Ра ци је на про сто ру Ју жне Бач ке чак и са нај ма
њом про це ном о бро ју жр та ва, као и ка рак те ри сти ке по
чи ње них зло чи на, Ра ци ја пред ста вља нај ма сов ни је и 
нај бру тал ни је стра да ње ци вил ног ста нов ни штва на да
на шњој те ри то ри ји АП Вој во ди не ко је се до го ди ло у 
то ку Дру гог свет ског ра та. Нај ве ћи број уби је них су били 
ци ви ли, чи ји су по смрт ни оста ци ба ца ни под лед Ти се 
и Ду на ва. На про сто ру Но вог Са да, нај ма сов ни ја стре ља
ња су се од и гра ла то ком тре ћег да на Ра ци је, 23. ја ну а ра, 
ка да је бру тал но стре љан и у за ле ђе ни Ду нав ба чен огро
ман број гра ђа на.

Но во сад ска оба ла Ду на ва као це ли на, укљу чу ју ћи 
и про стор град ске пла же Штранд, пред ста вља кључ ну 
ло ка ци ју ко ја је у ве зи са Но во сад ском ра ци јом, иа ко су 
стре ља ња вр ше на и на мно гим дру гим ло ка ци ја ма на 
про сто ру гра да, при че му су по себ но би ла ма сов на на 
про сто ру Ус пен ског гро бља, као и на ло ка ци ји на ко јој се 
на ла зи ло фуд бал ско игра ли ште не ка да шњег Но во сад
ског атлет ског клу ба. Ве ли ки број гра ђа на је стре љан и 
у Ми ле ти ће вој, Ру ме нач кој, као и Ду нав ској ули ци. На 
углу Ду нав ске ули це и Бе о град ског ке ја, из вр шен је низ 
груп них и ин ди ви ду ал них стре ља ња по себ но у пре по
днев ним ча со ви ма тре ћег да на Ра ци је. Ипак, до ми нант
но нај ве ћи број ег зе ку ци ја из вр шен је 23. ја ну а ра на про
сто ру град ске пла же Штранд. Но во сад ска оба ла Ду на ва 
за јед но са Штран дом као је дин стве на про стор на це ли на 
за у зи ма кључ но ме сто се ћа ња ве за но за Ра ци ју и за то, што 
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су прак тич но све жр тве ко је су по гу бље не то ком ње ног 
тра ја ња на раз ли чи тим ме сти ма у гра ду, до вла че не на 
ове ло ка ци је ода кле су њи хо ва те ла ба ца на под лед Ду
на ва, али и због чи ње ни це што је на де лу оба ле ре ке ко ја 
но си одо ним „Кеј жр та ва ра ци је” по ста вљен цен трал ни 
ме мо ри јал по све ћен жр тва ма овог тра гич ног до га ђа ја. 
На мно гим дру гим ло ка ци ја ма на ко ји ма су вр ше на инди
ви ду ал на или ма сов на стре ља ња ци ви ла, са из у зет ком 
јед не спо менпло че у цен тру гра да и спо менобе леж ја на 
Штран ду ко ји су от кри ве ни не дав но, од но сно на кон 2013. 
го ди не, до да нас не по сто је ни ка кви сим бо лич ки ме мо
ри ја ли ко ји би их обе ле жи ли као ме ста стра да ња и сећа
ња, тј. као ло ка ци је зва нич не град ске ко ме мо ра ци је.

Пла то по ред мо ну мен та „По ро ди ца” на Ке ју жр та ва ра ције
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Спо ме ник „По ро ди ца”, де ло је ака дем ског ва ја ра 
Јо ва на Сол да то ви ћа и по ста вљен је 1971. го ди не. Овај мо
ну мент, ко ме мо ра ти ван на зив град ске ули це ко ја је ло
ци ра на дуж оба ле Ду на ва, а ко ја но си на зив Кеј жрта ва 
ра ци је, као и спо менобе леж је по ста вље но 2013. го ди не 
на град ској пла жи Штранд, упе ча тљи во ре пре зен ту ју и 
на гла ша ва ју ме мо ри јал ни и мар тир ски ка рак тер кон крет
не јав не град ске по вр ши не, од но сно де ло ва оба ле Ду на ва 
на про сто ру гра да на ко ји ма су стре ља ни ци ви ли. Спо
ме ник је из ве ден у ре а ли стич ноап стракт ној фор ми, од
но сно скулп ту ра че ти ри људ ске фи гу ре (отац, мај ка и 
дво је де це), кроз сим бо лич ку фор му пред ста вља по ро
ди цу ко ја је стра да ла у Ју жно бач кој ра ци ји, на шта уо ста
лом су ге ри ше на зив, као и са ма идеј на ком по зи ци ја мо
ну мен та. Спо ме ник је на пра вљен од брон зе са нај ви шом 
тач ком ком по зи ци је ко ја из но си око 4 ме тра. Спо ме нич
ка це ли на је упот пу ње на 1992. го ди не по ста вља њем 78 
брон за них пло ча ко је су та ко ђе де ло Јо ва на Сол да то ви ћа. 
Нај ве ћи број пло ча, њих 66, са др же име на уби је них жрта
ва, док је на че ти ри пло че срп ским и хе бреј ским је зи ком 
ис пи сан текст ко ји са др жи основ не ин фор ма ци је о тра
гич ном до га ђа ју. Ис пред са ме скулп ту ре се на ла зи више
је зич ки нат пис „Жр тва ма фа ши зма”, а део пло ча са др жи 
и пред ста ве хри шћан ских и је вреј ских вер ских сим бо
ла. Ипак, са ма ло ка ци ја спо ме ни ка на ко јој је по ста вљен, 
иза бра на је из не ја сних раз ло га бу ду ћи да овај део оба
ле Ду на ва ни је пред ста вљао ме сто на ко јем су ма сов но 
стре ља ни гра ђа ни Но вог Са да. Од но сно, ло ка ци ја цен
трал ног ме мо ри ја ла по све ће ном жр тва ма Но во сад ске 
ра ци је је иза бра на по све му су де ћи из при мар но ур ба ни
стич ких раз ло га. Са мом по ста вља њу спо ме ни ка претхо
дио је филм Ми ке Ан ти ћа из 1967. го ди не под на сло вом 
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„Спо ме ник” ко ји је на при лич но кри тич ки и дру штве но 
ан га жо ва ни на чин ука зао на сра зме ре стра да ња у Но
во сад ској ра ци ји и ис та као по тре бу и оба ве зу за по ста
вља њем ме мо ри ја ла за жр тве Но во сад ске ра ци је, бу ду
ћи да до по ста вља ња овог мо ну мен та на про сто ру гра да 
ни је по сто јао ни ка кво спо менобе леж је по све ће но стра
да лим жр тва ма у нај тра у ма тич ни јем до га ђа ју у ње го вој 
про шло сти. У том кон тек сту, филм „Спо ме ник”, имао 
је ути цај на ства ра ње кри тич не ма се ко ја је тра жи ла по
ста вља ње спо менобе леж ја огром ном бро ју жр тва ма стра
да лих то ком Ра ци је, од но сно ути цао је на оно вре ме не 
град ске и др жав не вла сти. Пла то ис пред спо ме ни ка је 
ре кон стру и сан при ли ком по след ње са на ци је оба ле и ше
та ли шта по ред Ду на ва, та ко да да нас про стор око ње га 
пред ста вља ја сно из дво је ну ар хи тек тон ску и пеј за жну 
це ли ну. Спо ме ник је про гла шен за не по крет но кул тур но 
до бро од ве ли ког зна ча ја, као и про стор но кул тур ноисто
риј ска це ли на на ко јој се на ла зи.

Без об зи ра на то што се упра во на овом де лу оба ле 
Ду на ва на ла зи цен трал ни ме мо ри јал ве зан за ко ме мо
ра ци ју жр та ва Но во сад ске ра ци је, нај ве ћи број гра ђа на 
је за пра во по гу бљен и ба чен под лед на про сто ру град ске 
пла же Штранд на ко јем је стра да ње ци ви ла тре ћег да на 
Ра ци је има ло ка рак те ри сти ке ма са кра. За то ће мо о по
ста вља њу спо менобе леж ја на про сто ру град ске пла же 
Штранд као нај ве ћег стра ти шта, по себ но ука за ти.

Ге не рал но по сма тра но, кул ту ра се ћа ња на про сто
ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, то ком по сто ја ња ФНРЈ 
и СФРЈ, пр вен стве но се ба зи ра ла на ко ме мо ра ци ју при
пад ни ка ан ти фа ши стич ког по кре та и уче сни ка На род
но о сло бо ди лач ког ра та. Та ко ђе, кроз еле мен те то по ни
ми је и одо ни ми ју, ства ран је култ ли де ра зе мље Јо си па 
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Бро за Ти та, али је па жња по све ће на и дру гим ис так ну тим 
лич но сти ма ко му ни стич ког ре жи ма и зна чај ним уче
сни ци ма и до га ђа ји ма из Дру гог свет ског ра та. Од но сно, 

Мо ну мент „По ро ди ца” на Ке ју жр та ва ра ци је
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да ле ко ве ћи зна чај је при да ван уче сни ци ма На род но о сло
бо ди лач ке бор бе и ис так ну тим ко му ни стич ким пр ва
ци ма ко ји су стра да ли то ком Дру гог свет ског ра та, не го 
ци вил ним жр тва ма ко је је убио оку па тор. Ово се нај бо ље 
уо ча ва у дис про пор ци ји по сто је ћих спо менобе леж ја 
ве за них за раз ли чи те до га ђа је ко ји се од но се на ре во лу
ци о нар ну бор бу и не до ста так спо менобе леж ја ко ји се 
од но се на ло ка ци је стра да ња ци вил них жр та ва то ком 
Но во сад ске ра ци је или на пот пу но од су ство спо менобе
леж ја ко ји би озна ча ва ли ме ста стра да ња ци ви ла то ком 
апри ла 1941. го ди не ка да су оку па тор ске сна ге за у зе ле 
под руч је Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на и ка да је то ком 
Април ског ра та стра дао зна ча јан број гра ђа на. Сва ка ко, 
ова дис про пор ци ја ни је пот пу на, с об зи ром на то да су 
то ком по сто ја ња со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је из гра ђе на 
и спо менобе леж ја ко ја сим бо ли шу стра да ње ци ви ла и 
њи хо во мар тир ство.

Кул ту ра се ћа ња у Но вом Са ду и Пе тро ва ра ди ну  
од рас па да СФРЈ до да нас

На кон рас па да СФРЈ, на про сто ри ма бив ших ју го сло
вен ских ре пу бли ка, по себ но оних ко је су би ле за хва ће не 
рат ним деј стви ма, спро ве де на је на сил на де ко ме мо ра
ци ја кул ту ре се ћа ња ко ја је ус по ста вље на то ком по сто
ја ња со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. У СР Хр ват ској, као и 
СР Бо сни и Хер це го ви ни, број ни ап стракт ни мо ну мен
ти из у зет не умет нич ке вред но сти пре тр пе ли су ви сок 
сте пен оште ће ња или су по чет ком де ве де се тих го ди на 
XX ве ка у пот пу но сти уни ште ни, док је низ ре а ли стич
ких фи гу ра бо ра ца, као и на де се ти не спо менобе леж ја, 
фи зич ки укло њен. Та ко ђе, те мељ но су про ме ње ни сви еле
мен ти од о но ма сти ке. За пра во све но во ство ре не др жа ве 
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на ста ле рас па дом СФРЈ, от кло ни ле су или у пот пу но сти 
за пу сти ле и мар ги на ли зо ва ле све „не же ље не” еле мен те 
кул ту ре се ћа ња у кон тек сту но во кон стру и са них соп стве
них на ци о нал них има ги на ри ју ма. Но ви иде о ло шки си
сте ми, ба зи ра ни на на ци о нал но пер ци пи ра ним и тен
ден ци о зним по ли тич ким пре ми са ма, у свим бив шим 
ре пу бли ка ма СФРЈ по че ли су да кон стру и шу соп стве не, 
од но сно но ве об ли ке ко ме мо ра ци је и да ус по ста вља ју 
но ве тен ден ци је у кон тек сту кул ту ра се ћа ња ко је су форми
ра не на из у зет но ан та го ни стич ким по зи ци ја ма у од но су 
на прет ход ну зва нич ну кул ту ру се ћа ња ка ква је по сто
ја ла у СФРЈи. По ступ ци у кон тек сту тзв. про чи шћи ва
ња про шло сти, су на ро чи то у Хр ват ској и БиХ, а ка сни је 
и на те ри то ри ји АП Ко со ва и Ме то хи је, има ли огром не 
и крај ње те мељ не про пор ци је, бу ду ћи да су у но во фор
ми ра ним др жа ва ма, као и на про сто ру ју жне срп ске 
по кра ји не ко ја је јед но стра но про гла си ла не за ви сност, 
фи зич ки укло ње ни сви не же ље ни спо ме нич ки и од о но
ма стич ки еле мен ти, док је до дат но до шло и до де струк
ци је број них кул тур ноисто риј ских спо ме ни ка ко ји су 
има ли на гла ше ну ет нич ку атри бу ци ју ко ја ни је од го ва
ра ла но во у спо ста вље ним иде о ло ги ја ма но вих на ци о нал
но кон ци пи ра них др жа ва или про тив прав но се це си о ни
стич ки от це пље ног де ла те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. У 
свим др жа ва ма су ус по ста вље ни но ви, иа ко иден ти тет
ски кон фу зни аспек ти ко ме мо ра ци је и кул ту ре се ћа ња, 
тј. до шло је до „от кри ва ња” ста рих и фор ми ра ња но вих 
на ци о нал но схва ће них „тра ди ци ја” ко је су мо ра ле да би 
би ле ус по ста вље не, да из вр ше прет ход ну де ко ме мо ра цију 
ко ја је по себ но на ин тен зи те ту до би ла због гра ђан ског 
ра та у де ло ви ма бив ше за јед нич ке др жа ве. На кон ра та, 
ство ре не су но ве те ме и по во ди за ко ме мо ра ци ју свих 
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на ци о нал них за јед ни ца и ет нич ких гру па ко је су не ка да 
жи ве ле у за јед нич кој др жа ви. У но во ство ре ној др жа ви, 
Ре пу бли ци Хр ват ској, до шло је до ко ме мо ра ци је лич но
сти и до га ђа ја из тзв. До мо вин ског ра та, ко ји је у Хр ват
ској пер ци пи ран као осло бо ди лач ки. Слич не но ве тен
ден ци је ко је су се од но си ле на ко ме мо ра ци ју уче сни ка 
и до га ђа ја из по след њег рат ног кон флик та, уо ча ва ју се 
и у ен ти те ти ма БиХ, при че му сва ки ен ти тет, тј. пре ци
зни је на ци о нал на за јед ни ца (Ср би, Хр ва ти и Бо шња ци) 
фор си ра ју фор ме ко ме мо ра ци је ко је су ме ђу соб но ди ја
ме трал но су прот не и ко је сто је на пот пу но раз ли чи тим 
по зи ци ја ма јед них у од но су на дру ге. Та ко ђе, у ју жној 
срп ској по кра ји ни Ко со ву и Ме то хи ји од 1999. го ди не, 
Ал бан ци су от кла ња ју ћи еле мен те про шло сти са срп ским 
ет нич ким пред зна ком за по че ли фор ми ра ње тј. сла вље
ње соп стве них на ци о нал но до жи вље них хе ро ја ко ји су 
би ли уче сни ци у ору жа ној бор би про тив СР Ју го сла ви је, 
тј. ко ји су би ли при пад ни ци раз ли чи тих те ро ри стич ких 
гру ба у окви ру тзв. На род но о сло бо ди лач ке вој ске Ко
со ва (УЧК). У Ре пу бли ци Хр ват ској је то ком де ве де се тих 
го ди на до шло до ре ви зи је исто риј ских чи ње ни ца ко је се 
од но се на Дру ги свет ски рат, те су у том кон тек сту у од
ре ђе ној ме ри, ожи вље не и тра ди ци је ко је је про па ги рао 
са те лит ски ква зи по ли тич ки су бје кат на стао под па тро
на том Тре ћег рај ха, од но сно тзв. НДХ. Ме ђу тим, до слич
них тен ден ци ја је до шло и на дру гим про сто ри ма не ка
да шње за јед нич ке др жа ве, где су се по ја вљи ва ле ко ме
мо ра ци је лич но сти ма и до га ђа ји ма ко је су би ле крај ње 
не при хва тљи ве за иде о ло шки си стем и кон ци зно ус по
ста вље не тен ден ци је кул ту ре се ћа ња то ком по сто ја ња 
СФРЈ. По сма тра но на оп штем ни воу, на кон ра то ва во ђе
них на про сто ру бив ше Ју го сла ви је и фор ми ра ња но вих 
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на ци о нал них др жа ва, од нос пре ма нај ско ри јој про шло
сти при лич но је кон фу зан и у мно гим аспек ти ма про бле
ма ти чан. Са вре ме ни по ли тич ки иди о ми ни су ком пакт
ни и нај че шће про из и ла зе из ин тер них иден ти тет ских 
про бле ма свих пост со ци ја ли стич ких дру шта ва. Од но сно, 
по ли тич ки по ре дак а ти ме и прак се ве за не за зва нич ну 
кул ту ру се ћа ња на про сто ри ма бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка или у по је ди ним ре ги о ни ма, нај че шће се успо
ста вља ју на крат ко роч ним ин те ре си ма вла да ју ћих гар
ни ту ра, а не на чвр сто из гра ђе ним емо ци ја ма и на ја сном 
од но су пре ма про шло сти. У том сми слу, нај оп шти ја де
фи ни ци ја да на шњег ста ња у кон тек сту зва нич них кул
ту ра се ћа ња у пост ју го сло вен ским др жа ва ма је да сва ка 
вла да ју ћа стран ка, од но сно ко а ли ци ја, кре и ра соп стве ни 
од нос пре ма про шло сти, тј. сво ју по ли ти ку исто ри је са 
од ре ђе ним про кла мо ва ним сим бо ли ма ко ји има ју из у
зет но ли ми ти ра ну, а че сто и про бле ма тич ну при јем чи
вост. За ла же ње у ову ком плек сну про бле мат ку, да ле ко 
пре ва зи ла зи кон цеп ци ју и иде ју ове пу бли ка ци је, сто га 
ће у на став ку би ти ука за но са мо на основ не тен ден ци је 
про ме не обри са кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Сада 
и Пе тро ва ра ди на у ко ји ма ни је би ло дра стич них при
ме ра де ко ме мо ра ци је или укла ња ња спо менобе леж ја, 
већ се про ме не нај бо ље мо гу уо чи ти у кон тек сту но во
ство ре не од о но ма сти ке или у по је ди ним при ме ри ма 
по ста вља ња но вих мо ну ме на та.

На кон рас па да СФРЈ, на про сто ру СРЈ, из у зев у кон
тек сту од о но ма сти ке, ни је до шло до фи зич ког укла ња ња 
спо менобе леж ја, уко ли ко се из у зме скла ња ње мо ну ме
на та Јо си па Бро за Ти та у по је ди ним ме сти ма. Ме ђу тим, 
по ја ви ли су се но ви еле мен ти у кон тек сту зва нич не кул
ту ре се ћа ња ко ји ни су би ли иде о ло шки аде кват ни то ком 
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по сто ја ња СФРЈ, а ко ји са др же ис кљу чи ву на ци о нал ну 
атри бу ци ју.

Оп ште по сма тра но, по след њи пе ри од у кон тек сту 
зва нич не кул ту ре се ћа ња гра да ко ји је за по чео рас па дом 
СФРЈ и ко ји тра је до да нас, је кон фу зан, али га је сва ка ко 
мо гу ће са гле да ти у нај о снов ни јим цр та ма. У су шти ни, он 
би се оквир но мо гао по де ли ти у две це ли не. На пе ри од 
од рас па да СФРЈ до 2000. го ди не, као и на пе ри од од ру
ше ња со ци ја ли стич ког ре жи ма 2000, до да нас.

На про сто ру гра да, нај зна чај ни је про ме не у кон тек
сту кул ту ре се ћа ња на кон рас па да СФРЈ ви дљи ве су у 
окви ру од о но ма сти ке. Од 1991. го ди не, уоч љи ва је из ве
сна де ко ме мо ра ци ја по је ди них лич но сти и до га ђа ја из 
со ци ја ли стич ког пе ри о да иа ко је нај ве ћи број ули ца пре
и ме но ван из ме ђу 1991. и 1993. го ди не. Та да је, из ме ђу 
оста лих, пре и ме но ва на и Ули ца мар ша ла Ти та ко јој је 
вра ћен ста ри на зив „Змај Јо ви на”. Ста ри на зи ви ко ји су 
по сто ја ли то ком пе ри о да Кра ље ви не Ју го сла ви је су за
пра во вра ће ни ве ћи ни цен трал них град ских ули ца. У 
том кон тек сту, из вр ше на је по нов на ко ме мо ра ци ја лич
но сти ко је је ко му ни стич ки ре жим де ко ме мо ри сао на
кон Дру гог свет ског ра та. Та ко је нпр. Ули ци на род них 
хе ро ја вра ћен ста ри на зив Ули ца кра ља Алек сан дра, док 
је Ули ца Све то за ра Мар ко ви ћа опет до би ла одо ним Па
ши ће ва. Пр о цес ме ња ња на зи ва ули ца ко је су оне но си
ле то ком по сто ја ња СФРЈ на ста вљен је и на кон 1993. 
го ди не. Ипак, он је до дат но ин тен зи ви ран по сле 2000. 
го ди не бу ду ћи да је прет ход на Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Ср би је ко ја је би ла на вла сти у од ре ђе ној ме ри на сле ди ла 
по ли тич ке иди о ме СКЈ, што се од ра жа ва ло и у окви ру 
град ске одо ни ми је. На кон 2000. го ди не, ме ња ње ули ца 
из пе ри о да со ци ја ли зма је при лич но ин тен зи ви ра но, али 
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због ши ре ња гра да на ста ја ле су но ве ули це ко је су доби
ја ле и но ве на зи ве. Од но сно, де мо граф ским ра стом Но
вог Са да ко ји је за по чео као по сле ди ца до ла ска ве ли ког 
бро ја из бе глих ли ца из бив ше СФРЈ, то ком де ве де се тих 
го ди на XX ве ка и ко ји је на ста вљен при лич ним ми гра
ци о ним сал дом пра ће ним ве ли ком гра ђе вин ском ак тив
но шћу и на кон 2000. го ди не, у гра ду су ни кле но ве ули
це и то пре све га на ње го вим руб ним де ло ви ма. На кон 
2000. го ди не до шло је до из ве сних пре и ме но ва ња по је
ди них ули ца, као и до име но ва ња но во фор ми ра них, али 
ни је мо гу ће уо чи ти не ку ја сну тен ден ци ју са ја сно кон
ци пи ра ном по ли тич ком по за ди ном. За пра во, уко ли ко 
се про ме не у окви ру град ске одо ни ми је од 2000. го ди не 
до да нас са гле да ју у це ли ни, мо же се кон ста то ва ти да је 
име но ва ње град ских ули ца про ла зи ло кроз раз ли чи те 
фа зе што је за ви си ло и за ви си од кон крет них иде о ло шких 
убе ђе ња по ли тич ких стра на ка, као и ме ђу ко а ли ци о них 
до го во ра град ских вла сти. У том сми слу, по себ но се из
два ја ју два ин те ре сант на и зна чај на при ме ра ко ји сведо
че о по је ди ним иде о ло шким тен ден ци ја ма. Је дан но во
и згра ђе ни мо де ран бу ле вар, још пре 2012. го ди не до био 
је на зив „Бу ле вар Евро пе”. Он да нас пред ста вља са о бра
ћај ни цу са ни зом стам бе них и стам бе нопо слов них обје
ка та. Ње го во име но ва ње, од но сно овај одо ним тре ба 
пр вен стве но са гле да ти у кон тек сту та да шњих и тре нут
них спољ но по ли тич ких тен ден ци ја Ре пу бли ке Ср би је 
ко је су усме ре не на про це се европ ских ин те гра ци ја. У том 
сми слу, оно вре ме не град ске вла сти ко је су овој ули ци 
да ли ова кав иде о ло шки одо ним, на сто ја ле су да име но
ва њем јед не но ве и мо дер не ули це одо ни мом „Бу ле вар 
Евро пе”, при ка жу свој спољ но по ли тич ки курс ко ји је 
сва ка ко ко ре спон ди рао са др жав ним, тј. фор мал ним 
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на ци о нал ним. Име но ва ње ове ули це у том сми слу тре ба 
са гле да ти као об лик из ра жа ва ња оно вре ме них по ли тич
ких и стра нач ких те жњи у кон тек сту афир ми са ња тзв. 
европ ских ин те гра ци ја Ср би је ко је су и тре нут но ак ту
ел не. Дру ги ин те ре сан тан при мер ти че се име но ва ња 
јед ног про ла за у цен тру гра да по тра гич но на стра да лом 
Ср ђа ну Алек си ћу ко ји да нас у из ве сном сми слу за пра во 
пред ста вља је ди ни при мер „по зи тив ног хе ро ја”, ко ји се 
на тај на чин ком про ми сно пер ци пи ра на про сто ру свих 
бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка. Од но сно, Ср ђан Алек
сић да нас пред ста вља јед ну од рет ких ко ме мо ри са них 
лич но сти око ко је не по сто је ме ђу на ци о нал на спо ре ња у 
ме ђу соб ним про тив реч но сти ма на ци о нал них има ги на
ри ју ма др жа ва на ста лих на те ри то ри ји не ка да шње СФРЈ.

На кон рас па да СФРЈ, на про сто ру гра да, од но сно у 
кон тек сту ње го ве зва нич не кул ту ре се ћа ња, по ја ви ли 
су се но ви еле мен ти ко ји се од но се на на ци о нал не пе ри
о де про шло сти ко ји ни су би ли аде кват ни по ли тич ким 
иди о ми ма ко му ни стич ког ре жи ма СФРЈ, од но сно ко ји 
су би ли мар ги на ли зо ва ни или у пот пу но сти по ти сну ти 
то ком по сто ја ња со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Ти ме је 
по сте пе но до шло до по нов не ко ме мо ра ци је лич но сти и 
до га ђа ја из срп ске на ци о нал не про шло сти, од но сно по
но во су ожи вље ни по је ди ни еле мен ти кул ту ре се ћа ња 
ка ква је на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на по сто
ја ла из ме ђу два свет ска ра та. Ме ђу тим, ујед но су оп ста ли 
и не ки еле мен ти ве за ни за до га ђа је из Дру гог свет ског 
ра та. У су шти ни, уко ли ко се по сма тра у це ли ни, кул ту ра 
се ћа ња на про сто ру гра да од 1991. го ди не до да нас ни је 
кон ци зно од ре ђе на и ни је ус по ста вље на са ја сно ви дљи
вим јед но стра ним, тј. ис кљу чи вим тен ден ци ја ма. Као 
та ква, она у су шти ни пред ста вља из ве стан ком про мис 
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и ме ша ви ну ра ни је ус по ста вље них атри бу та, с об зи ром на 
то да об у хва та ши ро ки фун дус раз ли чи тих еле ме на та.

У кон тек сту зва нич не кул ту ре се ћа ња на про сто ру 
Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на да нас по сто ји не ко ли ко 
да ту ма ко ји се обе ле жа ва ју офи ци јел ним ко ме мо ра ци
ја ма од стра не град ске вла сти на од ре ђе ним ло ка ци ја ма. 
У пр вом ре ду се обе ле жа ва Дан осло бо ђе ња Но вог Са да 
и Пе тро ва ра ди на у Пр вом свет ском ра ту – 9. но вем бар. 
Та ко ђе, Дан осло бо ђе ња гра да у Дру гом свет ском ра ту 
23. ок то бар, Ме ђу на род ни дан по бе де над фа ши змом 9. 
мај, да тум Но во сад ске ра ци је 23. ја ну ар. За тим, Дан при
са је ди ње ња 25. но вем бар, ка да је одр жа на Ве ли ка на род
на скуп шти на у Но вом Са ду, на ко јој је до не се на од лу ка 
да се Вој во ди на ди рект но при са је ди ни Кра ље ви ни Срби
ји. Та ко ђе, би тан да тум у кон тек сту зва нич не кул ту ре 
се ћа ња на про сто ру гра да, пред ста вља Дан се ћа ња на де
пор та ци ју но во сад ских Је вре ја у кон цен тра ци о не ло го ре 
смр ти 26. април, с об зи ром на то да је ве ћи на при падни
ка ове за јед ни це на тај дан 1944. го ди не од стра не оку
па ци о них вла сти из но во сад ске Си на го ге, де пор то ва на 
у ло го ре смр ти ши ром Евро пе.

Што се ти че об на вља ња или по ста вља ња но вих 
спо менобе леж ја, у про те клих не ко ли ко го ди на уоч љи
ва је ре кон струк ци ја и об на вља ње спо ме ни ка ко ји су се 
од но си ли на ко ме мо ра ци ју жр та ва из Пр вог свет ског рата. 
Из у зев прет ход но опи са них ре кон струк ци ја спо ме ни ка 
ци вил ним жр тва ма стре ља них 1914. го ди не у Пе тро ва
ра ди ну, 2013. го ди не је на за бат Бе о град ске ка пи је поно
во по ста вље на спо менпло ча ко ја је пред ста вља ла и да
нас пред ста вља цен трал но спо менобе леж је ве за но за 
9. но вем бар ка да је по бед нич ка срп ска вој ска три јум фал
но ушла у Но ви Сад. О на стан ку овог спо менобе леж ја, 
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као и о ње го вом укла ња њу, већ смо ука за ли. Ре пли ка ори
ги нал не спо менпло че је на сво ју пр во бит ну ло ка ци ју 
вра ће на у но вем бру 2013. го ди не, од но сно но ва спо мен
пло ча је уз све ча ну це ре мо ни ју от кри ве на 9. но вем бра 
2013. го ди не у скло пу те мељ не об но ве Бе о град ске ка пи
је. Уо чи 9. но вем бра, зна чај ну ло ка ци ју офи ци јел не град
ске ко ме мо ра ци је у кон тек сту зва нич не кул ту ре се ћа ња 
пред ста вља и Спо менкрст у пор ти Ус пен ске цр кве.

Ло ка ци ја се ћа ња на про сто ру Но вог Са да на ко јој 
се обе ле жа ва при са је ди ње ње Вој во ди не, од но сно Ба на
та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји, пред ста вља 
„Гранд хо тел Ма јер” ко ји се на ла зио на глав ном град ском 
тр гу у Но вом Са ду. На фа са ди овог објек та је 1992. годи
не по ста вље на спо менпло ча у знак се ћа ња на овај дога
ђај, од но сно на Ве ли ку на род ну скуп шти ну Ср ба, Бу ње
ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, ко ја 
је у све ча ној са ли Хо те ла, 25. но вем бра 1918, про гла си ла 
при са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји са ко јом 
је не ко ли ко да на ка сни је 1. де цем бра 1918, по ста ла са став
ни део но во фор ми ра не Кра ље ви не СХС. У том кон тек
сту, ова ло ка ци ја пред ста вља ме сто офи ци јел не град ске 
це ре мо ни је ве за не за обе ле жа ва ње Да на при са је ди ње ња, 
ко је се нај че шће од ви ја у кон тек сту афир ма ци је кул ту
ре се ћа ња град ских и по кра јин ских вла сти. Осим то га, 
це ре мо ни јал но и сим бо лич ко по ла га ње цве ћа и ве на ца 
на ову ло ка ци ју прак ти ку ју и по је ди на удру же ња, по пут 
Удру же ња по то ма ка рат ни ка 1912–1918, као и пред став
ни ци На ци о нал ног са ве та Бу ње ва ца ко ји чин при са је
ди ње ња та ко ђе пер ци пи ра ју као „на ци о нал ни пра зник”. 
Ова ло ка ци ја, с об зи ром на ва жност до га ђа ја ко ји се оди
грао у по ме ну том објек ту, над ви су је зна чај овог ме ста 
се ћа ња у кон тек сту кул ту ре се ћа ња гра да и пред ста вља 
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про стор се ћа ња са из ра же ном на ци о нал ном, од но сно 
др жав ном атри бу ци јом.

Цен трал но ме сто се ћа ња на Но во сад ску ра ци ју пред
ста вља мо ну мент „По ро ди ца” ло ци ран на Бе о град ском 
ке ју око ко јег је пла то не дав но те мељ но ре кон стру и сан. 
Та ко ђе, 2013. го ди не је на про сто ру но во сад ске град ске 
пла же Штранд, као на ло ка ци ји нај ве ћег стра ти шта, по
ста вље но још јед но спо менобе леж је ве за но за Но во сад
ску ра ци ју. Мо ну мент је из ве ден у дис крет ним про пор
ци ја ма у об ли ку цр не мер мер не коц ке и по ста вљен је 
не да ле ко од ула за на град ску пла жу. На ње го вим боч ним 
стра на ма ис пи сан је текст на срп ском, је вреј ском и енгле
ском је зи ку:

„Ов де на оми ље ном ку па ли шту сна ге фа ши стич ког 
оку па то ра су у Но во сад ској ра ци ји ба ца ле гра ђа не 
Но вог Са да под лед. За ве ћи ну жр та ва је ди на кри
ви ца је то што су ро ђе ни као Ср би и Је вре ји.”

Ис под тек ста је уре зан да тум Ра ци је, а текст је на сло
вљен са „Но ви Сад пам ти”. По ста вља ње овог ме мо ри ја ла 
тре ба по сма тра ти у кон тек сту де ли мич не афир ма ци је 
ме ста се ћа ња и ко ме мо ра ци је ко је се уо ча ва у офи ци јел
ној по ли ти ци кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да у прет
ход ном пе ри о ду.

Цен трал на спо менобе леж ја ко ја се од но се на осло
бо ђе ње Но вог Са да у Дру гом свет ском ра ту, као и на Ме
ђу на род ни дан по бе де над фа ши змом, пред ста вља ју ме
мо ри ја ли по све ће ни Но во сад ском пар ти зан ском од ре ду, 
као и ме мо ри јал ни ком плекс ло ци ран у окви ру цен трал
ног Град ског гро бља. Та ко ђе, за ове да ту ме је зна чај но и 
спо менобе леж је ло ци ра но у окви ру Гро бља – Тран џа
мент у Пе тро ва ра ди ну.
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Цен трал ни град ски ме мо ри јал ве зан за жр тве Хо ло
ка у ста на ко ји се у окви ру офи ци јел не град ске кул ту ре 
се ћа ња по ста вља ју вен ци од стра не град ских зва нич ни
ка уо чи Ме ђу на род ног да на се ћа ња на жр тве Хо ло ка у ста 
27. ја ну а ра, пред ста вља спо менобе леж је ло ци ра но у 
окви ру Је вреј ског гро бља у Но вом Са ду. Та ко ђе, у кон тек
сту стра да ња при пад ни ка је вреј ске за јед ни це у Но вом 
Са ду то ком Дру гог свет ског ра та зна чај ну ло ка ци ју пред
ста вља Си на го га, од но сно спо мента бла ко ја је на њој 
по ста вље на. Ова ло ка ци ја је за пра во ме сто се ћа ња на 

Спо ме ник жр тва ма Но во сад ске ра ци је  
на град ској пла жи Штранд
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де пор та ци ју но во сад ских Је вре ја у кон цен тра ци о не ло
го ре смр ти. Ма сов на хап ше ња Је вре ја на про сто ру Но вог 
Са да, као и на про сто ру це ле Бач ке, за по че ла су у ра ним 
ју тар њим ча со ви ма 26. апри ла 1944. го ди не. Дан пре по
чет ка хап ше ња, из да та је на ред ба да ли ца је вреј ске на цио
нал но сти не сме ју на пу шта ти сво је до мо ве. Хап ше ња су 
об у хва ти ла све при пад ни ке је вреј ске на ци о нал но сти 
без об зи ра на ста ро сну и пол ну струк ту ру, као и на здрав
стве но ста ње. Са из у зет ком по је ди на ца из ме шо ви тих 
бра ко ва, не ко ли ко сто про цент них ин ва ли да из Пр вог 
свет ског ра та, не ко ли ко ли ца ко ји су са ла жним до ку мен
ти ма по бе гли, као и две по ро ди це из у зе те од де пор та ци
је, це ло куп но је вреј ско ста нов ни штво Но вог Са да је по
хап ше но и сме ште но у про сто ри је но во сад ске Си на го ге. 
Не по сред но пре од во ђе ња из сво јих до мо ва, не ко ли ци
на је из вр ши ла са мо у би ство. У Си на го ги су би ли ве о ма 
ло ши усло ви сме шта ја, а је ди на до ступ на хра на је би ла 
она ко ју су ухап ше ни гра ђа ни по не ли из сво јих до мо ва. 
За бе ле же но је не ко ли ко смрт них слу ча је ва као и не коли
ко су и ци да. Од 26. до 28. апри ла из Си на го ге су гра ђа ни 
од во ђе ни тран спор том до са бир них ло го ра у Су бо ти ци, 
Ба ји и Бач кој То по ли где су рас по ре ђи ва ни и ода кле су 
за тим убр зо тран спор то ва ни у на ци стич ке ло го ре смр ти, 
ве ћи ном у Ау швиц. Од око 1.900 де пор то ва них но во сад
ских Је вре ја на кон осло бо ђе ња се вра ти ло са мо око две 
сто ти не. По ред ових стра да ња, то ком тра ја ња Дру гог 
свет ског ра та, ве ли ки број но во сад ских Је вре ја је преми
нуо или је уби јен и на ве ли ком бро ју дру гих ло ка ци ја 
ши ром Евро пе где је спро во ђен Хо ло ка уст. Про це њу је 
се да је то ком Дру гог свет ског ра та по ги ну ло или уби
је но 3.020 од укуп но 4.350 но во сад ских Је вре ја, ко ли ко 
их је пре по чет ка ра та жи ве ло у Но вом Са ду. Од но сно, у 
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Хо ло ка у сту је стра да ло чак 69,43 про цен та гра ђа на Но вог 
Са да је вреј ске на ци о нал не при пад но сти. Си на го га, као 
цен трал ни обје кат и кључ но ме сто ве за но за на ци о нал
ни и кон фе си о нал ни иден ти тет гра ђа на је вреј ске на цио
нал но сти у Но вом Са ду пре Дру гог свет ског ра та је због 
тра гич них до га ђа ја ко ји су се ов де од и гра ли до би ла и 
до дат ни мар тир ски и ко ме мо ра тив ни ка рак тер, од но сно 
до би ла је ка рак тер ме ста стра да ња са на гла ше ном ет нич
ком атри бу ци јом. У том кон тек сту, овај обје кат ко ји се 
на ла зи у ули ци чи ји одо ним та ко ђе упу ћу је на при пад
ни ке ове ет нич ке за јед ни це, да нас пред ста вља јед но од 
два кључ на ме ста ко ме мо ра ци је ко ја су ве за на за жр тве 
Хо ло ка у ста на про сто ру гра да. У том сми слу, Си на го га 
за јед но са мо ну мен том „По ро ди ца”, као и са „Спо ме ни
ком жр тва ма фа ши стич ког те ро ра” ло ци ра ном на Је вреј
ском гро бљу, пред ста вља јед ну од три глав не ло ка ци је 
зва нич не ко ме мо ра ци је Гра да ве за не за ци вил не жр тве 
стра да ле то ком Дру гог свет ског ра та. Ипак, без об зи ра 
на то што се сва три по ме ну та ме мо ри ја ла од но се и на 
жртве Хо ло ка у ста, спо менпло ча по ста вље на на Си на
го ги по све ће на је ис кљу чи во уби је ним гра ђа ни ма Но вог 
Са да је вреј ске на ци о нал не при пад но сти и у том сми слу 
ме мо ри јал на овој ло ка ци ји има ја сно на гла шен ет нич ки 
и кон фе си о нал ни пред знак. С об зи ром на атри бу ци ју 
ве за ну за вер ску и на ци о нал ну иден ти фи ка ци ју при пад
ни ка је вреј ске ет нич ке за јед ни це, као и на мар тир ски 
ка рак тер, Си на го га за пра во игра уло гу сво је вр сног сим
бо ла стра да ња но во сад ских Је вре ја ко ји су са ове ло ка
ци је од ве де ни у „на ци стич ке кон цен тра ци о не ло го ре 
уни ште ња”. Са та квим ка рак те ром, Си на го га за јед но са 
спо менобе леж јем на Је вреј ском гро бљу пред ста вља 
цен трал не ме мо ри ја ле у град ској то по гра фи ји ко ји су 
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по све ће ни жр тва ма Хо ло ка у ста. По ред пред став ни ка 
Гра да, по част стра да лим жр тва ма на овој ло ка ци ји ода
ју и пред став ни ци но во сад ских Је вре ја, ко ји 26. април 
обе ле жа ва ју као Дан ка да је по че ла де пор та ци ја је вреј ске 
по пу ла ци је из гра да – као прет ход но ети ке ти ра ног, не
же ље ног и дис кри ми ни са ног ко лек ти ви те та – у на ци стич
ке ло го ре смр ти у скло пу тзв. Ко нач ног ре ше ња. У том 
кон тек сту, за раз ли ку од спо менобе леж ја на Је вреј ском 
гро бљу ко је пред ста вља ме сто офи ци јел не ко ме мо ра ци
је уо чи Ме ђу на род ног да на се ћа ње на жр тве Хо ло ка у ста, 
спо менобе леж је на Си на го ги има при мар но ло кал ни 
ка рак тер, од но сно ве зан је за до га ђај ко ји се ис кљу чи во 
од но си на про шлост но во сад ске је вреј ске за јед ни це.

На про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на су од 
1991. го ди не по ста вље на још не ка спо менобе леж ја, као 
и спо ме ни ци раз ли чи тим лич но сти ма из по ли тич ког, 

Спо менпло ча на но во сад ској Си на го ги
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кул тур ног и дру штве ног жи во та ко је су у из ве сном сми
слу има ле зна чај ну уло гу у про шло сти гра да. У том кон
тек сту, по себ но тре ба ис та ћи по ста вља ње спо ме ни ка 
Ја ши То ми ћу у Ду нав ској ули ци, ко ји је от кри вен 2006. 
го ди не. Та ко ђе, тре ба по ме ну ти и спо ме ник код да на шњег 
Ва ра дин ског мо ста ко ји је по све ћен по ги ну лом гра ђани
ну Но вог Са да при ли ком бом бар до ва ња ста рог Ва ра
дин ског мо ста то ком НА ТО агре си је на СР Ју го сла ви ју 
1999. го ди не.

*
*    *

У прет ход ном де лу ове књи ге, ука за но је на основ
не ка рак те ри сти ке ве за не за фор ме зва нич не кул ту ре 
се ћа ња ка ква је по сто ја ла у Но вом Са ду и Пе тро ва ра ди
ну то ком њи хо ве про шло сти, као и на по је ди не еле мен те 
ко ји се ма ни фе сту ју у са вре ме ном кон тек сту. На сто ја ли 
смо да зва нич ну кул ту ру се ћа ња гра да пред ста ви мо у 
основ ним цр та ма уз ува жа ва ње ши рег про стор ног кон
тек ста и у скла ду са кон крет ним вре мен ским кон тек сти
ма, од но сно у окви ру ши рег кор пу са раз ли чи тих иде о
ло шких тен ден ци ја. То ком ис тра жи ва ња, ана ли зе и су
ми ра ња ре зул та та ни смо за ла зи ли у ком плек сна пи та ња 
ко ја се од но се на ре цеп ци ју тј. при јем чи вост зва нич но 
про па ги ра не кул ту ре се ћа ња од стра не ста нов ни ка гра
да, бу ду ћи да се фо кус ове ана ли зе ис кљу чи во ба зи рао 
на иде о ло шке пре ми се офи ци јел не град ске кул ту ре сећа
ња ко ја се ма ни фе сто ва ла ни зом раз ли чи тих зва нич них 
прак си, у пр вом ре ду град ске ко ме мо ра ци је на кон крет
ним ло ка ци ја ма ус по ста вље ним као зва нич ним ме сти
ма се ћа ња. У том сми слу, ја сно је да ве ли ки број пи та ња 
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ве зан за про бле ма ти ку кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да 
ни је до био аде ква тан од го вор, али ис тра жи ва ња фи не
са ре цеп ци је, тј. при хва та ња зва нич них мо де ла кул ту ре 
се ћа ња од стра не по сма тра ча, тј. ста нов ни ка гра да као 
„по тро ша ча се ћа ња” у про шло сти и са да шњо сти, у пот
пу но сти пре ва зи ла зи идеј ни циљ ове књи ге у ко јој је 
пру жен нај о снов ни ји пре глед еле ме на та ме мо ри је и кул
ту ре се ћа ња на про сто ру гра да кроз хро но ло шку при зму 
оп сер ва ци је, а у скла ду са по сто је ћим фун ду си ма кон
крет них дру штве них кон сте ла ци ја.
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ИСТО РИЈ СКА ГРО БЉА  
НО ВОГ СА ДА И ПЕ ТРО ВА РА ДИ НА  

КАО ПРО СТО РИ СЕ ЋА ЊА

Да нас се у са вре ме ној на уч ној ли те ра ту ри ко ја је 
ве за на ка ко за та на то ло шке те ме, та ко и за те ме ко је се 
под во де под ис тра жи ва ња кул ту ре се ћа ња, гро бљи ма 
по све ћу је по себ на па жња. Та ко ђе, као ја сно де фи ни са
не про стор не це ли не са ни зом по је ди нач них гро бо ва, 
гроб ни ца, ма у зо ле ја и пра те ћих са крал них и про фа них 
обје ка та, гро бља пред ста вља ју и зна чај не ар хи тек тон ске, 
од но сно кул тур ноисто риј ске спо ме ни ке ко ји су од вео ма 
ве ли ке ва жно сти за са гле да ва ње про шло сти ста нов ни
ка од ре ђе ног на се ља, од но сно од ре ђе не обла сти. Ре пре
зен ту ју ћи че сто раз ли чи те со ци јал не, кон фе си о нал не и 
мно ге дру ге аспек те, гро бо ви и гро бља као це ли не, по
себ но она ко ја за вре ђу ју епи тет „исто риј ских”, омо гу
ћа ва ју са гле да ва ње раз ли чи тих сло је ва про шло сти кроз 
при зму про у ча ва ња од ре ђе них аспе ка та ми ну лих ин ди
ви ду ал них и груп них иден ти тет ских сег ме на та ста нов
ни ка кон крет них ме ста. У ве ћим град ским цен три ма, 
по себ но у оним у ко ји ма су то ком про шло сти жи ве ле 
раз ли чи те ет нич ке, на ци о нал не и вер ске за јед ни це, гро
бља мо гу све до чи ти и о спе ци фи ку ми ма за тво ре но сти 
или отво ре но сти од ре ђе них гру па, од но сно о вер ским, 
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ет нич ким и со ци јал ним иден ти те ти ма не ка да шњих жи
те ља гра да, као и о њи хо вим ме ђу соб ним раз ли ка ма и 
ди стинк ци ја ма. У том кон тек сту, есте ти ка и ар хи тек тон
ске фор ме од ре ђе них гро бо ва, епи та фи, као и мно штво 
дру гих еле ме на та по пут ори јен та ци је гро бо ва, по сто је
ћих сим бо ла на њи ма и слич ног, чи не фун дус по да та ка 
од ве о ма ве ли ке ва жно сти за кри тич ко иш чи та ва ње раз
ли чи тих аспе ка та ин ди ви ду ал ног, со ци јал ног, кул ту рал
ног и ко лек тив ног пам ће ња. Сва ка ко, за ана ли зе раз личи
тих об ли ка се ћа ња и ме мо ри је, да ле ко су нај зна чај ни ји 
по сто је ћи на ра ти ви о гро бљи ма, или јед но став но жи ва 
се ћа ња осо ба ко је су са кон крет ним гроб ним ме сти ма и 
гро бљем по ве за ни. На кра ју, кроз се кун дар ну фор му, гро
бо ви и гро бља су из у зет но ва жни и за са гле да ва ње нема
те ри јал ног аспек та ко ји је у ве зи са са хра на ма и кул том 
мр твих, од но сно са ни зом та на то ло шких те ма и те матских 
це ли на ве за них за ан тро по ло ги ју по греб них ри ту а ла и 
ре ли гиј ских ве ро ва ња, од но сно за ан тро по ло ги ју смр ти. 

Но ви Сад са Пе тро ва ра ди ном с об зи ром на про шлост, 
али и са да шњост, ко је се од ли ку ју мул ти кон фе си о нал
ним, ви ше ет нич ким и мул ти на ци о нал ним иден ти те том 
гра да, пред ста вља ве о ма ин те ре сант ну сре ди ну за ис тра
жи ва ње и са гле да ва ње прет ход но на ве де них те ма. Сачу
ва на исто риј ска гро бља гра да на ста ла су и би ла по де љена 
пре ма кон фе си о нал ној, од но сно вер ској при пад но сти, 
те сто га омо гу ћу ју про ни ца ње у број не аспек те ка ко тема 
ве за них за кул ту ру се ћа ња, та ко и за раз ли чи те сег мен те 
та на то ло шке про бле ма ти ке. Та ко ђе, исто риј ска гро бља 
Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на омо гу ћу ју и са гле да ва ње 
чи ње ни ца ко је се од но се на са да шње и не ка да шње иден
ти те те гра да и ње го вих ста нов ни ка као про стор не и де мо
граф ске це ли не. Ипак, без об зи ра на ши ро ке мо гућ но сти 
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ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња на овом пла ну, до 
са да ни је ана ли зи ран њи хов ка рак тер и зна чај, из у зев 
са гле да ва ња нај о снов ни јих исто риј ских так са тив них 
по да та ка о ста рим гро бљи ма Но вог Са да и Пе тро ва ра
ди на. Из у зе так пред ста вља ју ис тра жи ва ња За во да за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Но вог Са да, ко ји је 
утвр дио спо ме нич ка свој ства за пре ко сто ти ну над гроб
них спо ме ни ка зна чај них јав них, кул тур них и по ли тич
ких лич но сти у окви ру исто риј ских гро ба ља Но вог Сада 
и Пе тро ва ра ди на. Има ју ћи у ви ду из у зе тан зна чај гро
ба ља и по је ди них гроб ни ца за исто ри ју и кул ту ру гра да, 
сва исто риј ска гро бља Но вог Са да да нас су за шти ће на 
као про стор не кул тур ноисто риј ске це ли не под на зи вом 
„Гро бља ван упо тре бе”. Та ко ђе, по себ но је за шти ћен ве ћи 
број по је ди нач них спо ме ни ка зна ме ни тих лич но сти у 
окви ру њих, као и на про сто ру Вој ног гро бља у Пе тро
ва ра ди ну. У скла ду са Од лу ком о за шти ти, до са да су на 
свим исто риј ским гро бљи ма у Но вом Са ду из вр ше ни 
кон зер ва тор скоре ста у ра тор ски ра до ви на од ре ђе ним 
гроб ни ца ма, док су пар це ле на ко ји ма се гро бља на ла зе 
за шти ће не аде кват ним за штит ним огра да ма ко је их 
одва ја ју од окол них бло ко ва згра да и дру гих обје ка та које 
их да нас окру жу ју. Та ко ђе, из вр ше не су и адап та ци је, од
но сно ре кон струк ци је гро бљан ских ка пе ла на гро бљи ма 
на ко ји ма оне по сто је.

Ме ђу тим, из у зев утвр ђи ва ња основ них спо ме нич
ких свој ста ва за гроб ни це зна ме ни тих лич но сти из про
шло сти гра да, до са да се ни је при сту пи ло се ри о зни јим 
ис тра жи ва њи ма ве за ним за оста ле кул тур ноисто риј ске 
аспек те гро бо ва и гро ба ља као це ли на, а на те ме ко је се 
од но се на њих као на про сто ре се ћа ња, прак тич но да 
ни је ни ука за но. Ова пу бли ка ци ја, та ко ђе не пре тен ду је 
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да уђе у се ри о зне и ком плек сне ана ли зе на ве де них про
бле ма ти ка, већ са мо да ука же на ди ја па зон мо гу ћих ин
тер ди сци пли нар них при сту па у по тен ци јал ним ис тра
жи ва њи ма, као и да пред ста ви основ не еле мен те ве за не 
за спе ци фи ку ме исто риј ских град ских гро ба ља у окви ру 
кул ту ре се ћа ња ста нов ни ка Но вог Са да и ње го ве ко лек
тив не ме мо ри је као јед ног од сег ме на та ње го вих про шлих 
и са да шњих иден ти те та.

Исто риј ска гро бља Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на 
као ме ста се ћа ња и све до чан ства вер ске  

и кон фе си о нал не при пад но сти не ка да шњих  
ста нов ни ка гра да

Исто риј ска гро бља као и гро бља уоп ште, пред ста
вља ју спе ци фич не про стор не кул тур ноисто риј ске цели
не. По сма тра но у окви ру град ског пеј за жа Но вог Са да 
и Пе тро ва ра ди на, исто риј ска гро бља ко јих је до да нас 
оста ло са чу ва но се дам у Но вом Са ду и два на про сто ру 
Пе тро ва ра ди на, ука зу ју на број не еле мен те ин ди ви ду ал
ног, со ци јал ног, кул ту рал ног, као и ко лек тив ног се ћа ња 
ста нов ни ка гра да. Њи хов по се бан зна чај ле жи у чи ње
ни ци што су ини ци јал но на ста ла на осно ву вер ских, од
но сно кон фе си о нал них иден ти те та и у ве зи са њи ма 
ет нич ких иден ти те та и на ци о нал них об ли ка иден ти фи
ка ци је не ка да шњих ста нов ни ка гра да. Сва ка ко, из у зе
так пред ста вља ју са чу ва на вој нич ка гро бља и гроб ни це. 
Ме ђу тим, док је Вој нич ко гро бље на Тран џа мен ту мул
ти на ци о нал но и мул ти кон фе си о нал но, две ко лек тив не 
гроб ни це ру ских вој ни ка ло ци ра не на Тран џа мен ту и на 
Ус пен ском гро бљу има ју по пут исто риј ских ци вил них 
гро ба ља ја сно од ре ђе ну на ци о нал ну и кон фе си о нал ну 
атри бу ци ју. Ипак, код по ме ну та три при ме ра, кон текст 
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на стан ка ни је исти као код де вет исто риј ских гро ба ља 
на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на на чи је основ
не осо бе но сти же ли мо да ука же мо.

У Но вом Са ду, да нас као за себ не про стор не це ли не 
по сто је са чу ва на два исто риј ска пра во слав на гро бља 
(Ал ма шко и Ус пен ско), јед но гр кока то лич ко, од но сно 
Ру син ско гро бље, јед но Ре фор ма тор скоеван ге ли стич ко, 
јед но На за рен ско, јед но Је вреј ско, као тзв. Ком плекс ка
то лич ког гро бља ко ји за пра во об у хва та Ри мо ка то лич ко, 
Ре фор ма тор ско, Еван ге ли стич ко, Не мач ко и Вој но гро
бље. У Пе тро ва ра ди ну по сто је са чу ва на два исто риј ска 
гро бља: Ри мо ка то лич ко гро бље Ма јур (Но во ма јур ско гро
бље) и Тран џа мент у чи јем скло пу се на ла зи и за себ но 
Вој но гро бље.

Из у зев по ме ну тих, на про сто ру Но вог Са да су не ка
да по сто ја ла да нас ви ше не по сто је ћа гро бља – два стари
ја је вреј ска гро бља, Све то јо ван ско пра во слав но гро бље, 
као и Ста ро ри мо ка то лич ко гро бље. Сва ова гро бља су 
уга ше на нај ка сни је до 1860. го ди не, ка да је фор ми ра на 
ве ћи на до да нас са чу ва них исто риј ских гро ба ља на про
сто ру Но вог Са да ко ји пред ста вља ју фо кус ове ана ли зе. 
Пре по ме ну тих ста рих гро ба ља ко ја ви ше не по сто је, 
по сто ја ла су још ста ри ја, од но сно нај ста ри ја гро бља на 
про сто ру Но вог Са да ко ја су би ла фор ми ра на од ње го вог 
осни ва ња 1694. го ди не. Она су би ла ло ци ра на у око ли ни 
оно вре ме них цр ка ва, од но сно у цр кве ним дво ри шти ма 
по је ди них са крал них обје ка та ко ји се на ла зе у да на шњем 
стро гом цен тру, од но сно у исто риј ским квар то ви ма гра
да. Од ових нај ста ри јих гро ба ља до да нас су са чу ва ни 
са мо по је ди ни рет ки пре о ста ли гро бо ви у пор та ма Ал
ма шке, Ни ко ла јев ске, Са бор не и Ус пен ске цр кве. Сви они 
су на ста ли пре 1749. го ди не ка да је Ма ги страт Но вог Сада 
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до нео од лу ку о за бра ни са хра њи ва ња по кој ни ка у пор
та ма град ских цр ка ва и ка да је од ре дио по је ди нач не ло
ка ци је за фор ми ра ње гро ба ља ван по вр ши не гра да, по
себ но за сва ку кон фе си ју чи ме је за пра во фор ми ра но 
Све то јо ван ско и Ста ро ри мо ка то лич ко гро бље. На кон 
њи хо вог га ше ња су оформ ље на да на шња исто риј ска гро
бља на про сто ру Но вог Са да са из у зет ком тре ћег по реду 
Је вреј ског гро бља ко је је на ста ло не ко ли ко де це ни ја ра
ни је, од но сно по чет ком XIX ве ка. По ред по ме ну тих, у 
цен тру гра да у пор ти Јер мен ске цр кве из гра ђе не 1746. 
го ди не ко ја је сру ше на 1963. го ди не због про ши ри ва ња 
са о бра ћај ни це, на ла зи ло се Јер мен ско гро бље на ста ло 
кра јем XVI II и то ком пр ве по ло ви не XIX ве ка. При ли
ком за штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња оба вље них 
то ком 2016. го ди не због град ње со ли те ра на овој ло ка ци
ји, ар хе о ло зи су про на шли остат ке ве ћег бро ја гроб них 
ме ста са по смрт ним ске лет ним оста ци ма осам де сет и 
јед ног по кој ни ка. При ли ком ис ко па ва ња су про на ђе ни 
и оста ци осам на ест ква ли тет но зи да них гроб ни ца. Једи ни 
са чу ва ни над гроб ни спо ме ник ко ји све до чи о по сто ја њу 
цр кве и гро бља на овој ло ка ци ји ко ји је оп стао на кон 
нео прав да ног ру ше ња Јер мен ске цр кве, пред ста вља архи
тек тон ско из у зет но за ни мљи ву струк ту ру. Ра ди се о спо
ме ни ку имућ не јер мен ске по ро ди це Че на зи. Он се нала
зио на сво јој ори ги нал ној ло ка ци ји све до 2016. го ди не, 
ка да је због из град ње пла ни ра ног со ли те ра укло њен уз 
на ме ру да се на кон окон ча ња гра ђе вин ских ра до ва по
ста ви на дру гу ло ка ци ју уда ље ну не ко ли ко де се ти на ме
та ра од из вор не. Над гроб ни спо ме ник по ро ди це Че на зи 
из гра ђен је 1790. го ди не, мо ну мен тал ног је из гле да и 
на пра вљен је од ру жи ча стог ка ме на у об ли ку ку бу са. На 
гор њој пло чи чи ји су ру бо ви за ко ше ни, по ста вље но је 
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шест си ме трич но рас по ре ђе них ло ба ња од бе лог мер ме
ра. Оне но се ква драт ну пло чу од ру жи ча стог мер ме ра 
ко ја је не што ма њих ди мен зи ја од до њег по ста мен та спо
ме ни ка. У ње ном сре ди шту из ве ден је ка ме ни мо тив ко ји 
сим бо ли ше че ти ри сје ди ње на ср ца. Мо тив је ис кле сан у 
пу ној пла сти ци и из ра ђен је од бе лог мер ме ра. Ње го ва 
ви си на из но си 65 цм и на ње му по сто ји нат пис „Не раз
дво ји во”, ко ји је ис пи сан на ар ха ич ном не мач ком је зи ку 
по пут нат пи са ко ји се на ла зе на боч ним стра на ма ку бу
са. Око спо ме ни ка је по сто јао оп сег од мер мер них ква
де ра ко ји је вре ме ном био по то нуо у зе мљу та ко да се до 
тре нут ка дис ло ка ци је спо ме ни ка оп сег мо гао уо чи ти 
са мо на јед ном ма њем де лу. Спо ме ник по ро ди це Че на зи 

Спо ме ник јер мен ске по ро ди це Че на зи на из вор ној ло ка ци ји  
у пор ти сру ше не Јер мен ске цр кве пре ње ног из ме шта ња
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је про гла шен за спо ме ник кул ту ре. До 2016. го ди не, од
но сно до тре нут ка ње го вог дис ло ци ра ња, пред ста вљао 
је нај не о бич ни ју ар хи тек тон ску струк ту ру ко ја је оп ста ла 
у са вре ме ном ар хи тек тон ском и ур ба ни стич ком окру
же њу стро гог цен тра Но вог Са да. С об зи ром на из вор ну 
ло ка ци ју на ко јој се на ла зио, ујед но је пред ста вљао и 
је ди но пре о ста ло ма те ри јал но све до чан ство о ег зи стен
ци ји и жи во ту не ка да шње јер мен ске за јед ни це у Но вом 
Са ду.

На про сто ру Пе тро ва ра ди на су, из у зев до да нас по
сто је ћих исто риј ских гро ба ља, по сто ја ла два ста ри ја 
вој нич ка гро бља, као и јед но ста ри је ци вил но гро бље. 
Од њих до да нас из у зев не ко ли ко дис ло ци ра них над
гроб них пло ча и спо ме ни ка, ни су са чу ва ни ви дљи ви 
тра го ви на по вр ши ни зе мље. Нај ста ри ји до да нас са чу
ва ни гро бо ви и над гроб не пло че са епи та фи ма на про
сто ру Пе тро ва ра ди на, али и на про сто ру Но вог Са да, 
на ла зе се у из у зет но за ни мљи вој крип ти, као и у уну тра
шњо сти је дин стве не и зна чај не са мо стан ске Је зу ит ске 
цр кве Све тог Јур ја, ло ци ра не у Под гра ђу Пе тро ва ра дин
ске твр ђа ве ко ја је гра ђе на од 1701. до 1714. го ди не. У 
Цр кви, као и у ње ној крип ти, ко ја је је дин стве на на про
сто ру Ре пу бли ке Ср би је, са хра ње ни су број ни чла но ви 
углед них ау стриј ских и европ ских пле мић ких по ро ди ца, 
вој ни стра те зи и гра ди те љи, као и вој ни за по вед ни ци 
Твр ђа ве, од но сно при пад ни ци ау стриј ског вој ног ко манд
ног ка дра. Та ко ђе, у крип ти по чи ва ју по смрт ни оста ци 
при пад ни ка је зу ит ског и фра ње вач ког ре да, али и број
не дру ге зна чај не лич но сти укљу чу ју ћи и ци ви ле (не ка
да шње гра ђа не Пе тро ва ра ди на) чи ји им је со ци јал ни и 
еко ном ски ста тус до зво ља вао да мо гу се би да при у ште 
да бу ду са хра ње ни у крип ти ове цр кве. Крип та је за са
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хра њи ва ње би ла ак тив на из ме ђу 1758. и 1868. го ди не и 
у њој се на ла зе зем ни оста ци по кој ни ка раз ли чи тог гео
граф ског и ет нич ког по ре кла, та ко да по ред Не ма ца, 
Ау стри ја на ца, Че ха, Шпа на ца, раз ли чи тих при пад ни ка 
ју жно сло вен ских ет нич ких за јед ни ца, по сто ји и гроб јед
ног Шко та, као и гроб јед ног бел гиј ског ко њич ког ге нера
ла ко ји је оба вљао функ ци ју за по вед ни ка Пе тро ва ра ди на 
и Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве. У крип ти у ко ју се ула зи са 
ули це, од но сно чи ји се улаз на ла зи на фрон тал ном де лу 
Цр кве, по сто ји из ра ђе них 109 гроб них ни ша, од ко јих је 
по пу ње но њих 86. Пре о ста ле 23 гроб не ни ше су пра зне. 
У крип ту се спу шта ка ме ним сте пе ни штем и она пред
ста вља ду гач ку за сво ђе ну про сто ри ју на чи јим се боч
ним стра на ма на ла зе гроб не ни ше из ве де не у ре до ви ма, 
док се у ње ном дну на ла зи ма ли ол тар Св. кри жа из XVII 
ве ка ко ји је на чи њен од мер ме ра и ко ји се са сто ји од ба
рок них еле ме на та, од но сно од скулп ту ре рас пе ћа и две 
стил ски осо бе но ис кле са не фи гу ре ан ђе ла. Епи та фи, 
ико но граф ски при ка зи, као и нат пи си на ни ша ма на 
раз ли чи тим су је зи ци ма и раз ли чи то су стил ски об ли
ко ва ни. Ипак, нај до ми нант ни ји су нат пи си ис пи са ни на 
не мач ком је зи ку. Сви ико но граф ски при ка зи, тек сто ви 
на гроб ним ни ша ма, као и ар хи тек тон ске од ли ке са мих 
ни ша као и крип те у це ли ни су до да нас при лич но до бро 
очу ва не и пред ста вља ју из у зет но вре дан исто риј ски из
вор за про у ча ва ње Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве, ста рог Пе
тро ва ра ди на, али и за ис тра жи ва ње те ма ко је се од но се 
на ан тро по ло ги ју смр ти и та на то ло ги ју. Крип та је из вор
но слу жи ла за са хра њи ва ње при пад ни ка ису со вач ког 
реда, од но сно из гра ђе на је за по тре бе при пад ни ка је зуит
ског Са мо ста на Све тог Јур ја ко ји се на до ве зу је на Цр кву 
и чи ја је град ња за вр ше на 1734. го ди не. На кон га ше ња 
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Фра ње вач ког са мо ста на осно ва ног на са мом кра ју XVII 
ве ка ко ји је до 1786. го ди не био ак ти ван у Под гра ђу Пе
тро ва ра дин ске твр ђа ве и чи ја је згра да и Цр ква од мах 
на кон га ше ња адап ти ра на у Вој ну бол ни цу, у крип ти 
Цр кве Све тог Јур ја су по че ли да са хра њу ју и фра њев це. 
Фра ње вач ки са мо стан је ра ни је та ко ђе имао соп стве ну 
крип ту, али је у њој убр зо на кон осни ва ња са мо ста на са
хра њи ва ње об у ста вље но због ви со ких под зем них во да 
као и због дру гих при род них фак то ра узро ко ва них осци
ла ци ја ма во до ста ја Ду на ва. У уну тра шњо сти Цр кве Све
тог Јур ја као и у ње ној крип ти, са хра ње ни су по смрт ни 
оста ци стра да лих ис так ну тих при пад ни ка пле мић ких 
по ро ди ца и ви ших при пад ни ка ко манд ног ка дра ау стриј
ске вој ске, ко ји су по ги ну ли при ли ком оп са де Пе тро вара
ди на 1694. као и то ком, у европ ским окви ри ма чу ве не, 
Бит ке на Ве зир цу, 1716. го ди не. Та ко ђе, од ре ђе ни број 
гроб них ме ста за у зи ма ју по смрт ни оста ци лич но сти ко је 
су има ле зна чај ну уло гу у кон тек сту из град ње и упра вља
ња Пе тро ва ра дин ском твр ђа вом. У уну тра шњо сти ба рок
не, али из у зет но ам би јен тал но све де не и осо бе не Цр кве 
Све тог Јур ја, по сто ји не ко ли ко над гроб них пло ча и гроб
ни ца по ги ну лих и пре ми ну лих чла но ва раз ли чи тих 
европ ских пле мић ких по ро ди ца ко је се од ли ку ју са рас
ко шним ар хи тек тон ским еле мен ти ма, са ин те ре сант ним 
ико но граф ским и хе рал дич ким при ка зи ма, као и са за
ни мљи вим и исто риј ски зна чај ним епи та фи ма. Нај ин те
ре сант ни ју и нај мо ну мен тал ни ју гроб ни цу у уну тра шњо
сти цр кве, пред ста вља гроб ни ца јед не че шке пле мић ке 
по ро ди це ко ја је на ста ла 1716. го ди не и ко ја је ис кле са на 
у цр ве ном мер ме ру са осо бе ном скулп ту ром пер со ни фи
ка ци је смр ти у ње ном цен трал ном де лу и ква ли тет но 
из ра ђе ним ре љеф ним ме та фо рич ним при ка зи ма ра та. 
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Гроб ни ца са др жи и ин те ре сант не епи та фе. У кон тек сту 
лич не кул ту ре се ћа ња она до да нас за у зи ма по себ но ме
сто бу ду ћи да пред ста вља је ди ну гроб ни цу, од но сно једи
но гроб но ме сто у Цр кви Све тог Јур ја ко га још увек јед ном 
го ди шње по се ћу ју по том ци дво ји це са хра ње них пле ми ћа 
у окви ру гроб ни це и ко ји по ла жу ве нац на њу без об зира 
на пе ри од ду жи од три ве ка од ње ног на стан ка.

Ал ма шко гро бље за хва та по вр ши ну од 53.620 ме
та ра ква драт них и ло ци ра но је на углу ули ца Во ји сла ва 
Или ћа и Ки сач ке, од но сно на Тр гу ми ра. Гро бље се од ли
ку је ве ли ким бро јем мо ну мен тал них спо ме ни ка, као и 
из у зет но ин те ре сант ним и вред ним гроб ни ца ма раз ли
чи тог ар хи тек тон ског об ли ка. На гро бљу су са хра ње не и 
мно ге зна ме ни те лич но сти из про шло сти Но вог Са да, а 
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по сто ји и Ка пе ла ко ја има ис так ну ти кул тур ноисто риј
ски зна чај. Прет по ста вља се да је на Ал ма шком гро бљу 
са хра ње но нај ма ње 18.000 по кој ни ка. Фор ми ра но је 
1860. го ди не у скла ду са оно вре ме ном ур ба ни стич ком 
ре гу ла ци јом гра да и би ло је ак тив но до 1974. го ди не 
ка да је по пут оста лих исто риј ских гро ба ља на про сто ру 
Но вог Са да, ста вље но ван упо тре бе. По но во је ак ти вира
но 1992. го ди не, али су са хра не до зво ље не под по себ ним 
усло ви ма у скла ду са од ред ба ма Од лу ке о са хра њи ва њу 
и гро бљи ма из 1991. го ди не. По пут оста лих исто риј ских 
гро ба ља на про сто ру Но вог Са да и Ал ма шко гро бље је 
за шти ће но као по себ на кул тур ноисто риј ска про стор на 
це ли на „Гро бља ван упо тре бе”. До дат но су на гро бљу 
за шти ће на и по је ди на гроб на ме ста са спо ме ни ци ма ис
 так ну тих лич но сти ко је су зна чај не за про шлост гра да. 
Одно сно, три де сет над гроб них спо ме ни ка са гроб ним 
ме сти ма ис так ну тих по ли тич ких, кул тур них и јав них 
рад ни ка ве за них за про шлост гра да, про гла ше ни су за 
спо ме ни ке кул ту ре. Због те чи ње ни це, че сто се ис ти че 
ка ко је Ал ма шко гро бље „веч на ку ћа” зна ме ни тих Но во
са ђа на (кул тур них и на уч них рад ни ка, ле ка ра, про фе
со ра, ин же ње ра, умет ни ка, као и углед них гра ђа на из 
тр го вач ког, за на тлиј ског и се љач ког ста ле жа), ко ји су зна
чај ни за исто ри ју гра да. У том кон тек сту, мо же се кон
ста то ва ти да је Ал ма шко гро бље из у зет но зна чај на про
стор на це ли на у окви ру кул ту ре се ћа ња и ко лек тив не 
ме мо ри је Но вог Са да, од но сно да за у зи ма по се бан по ло
жај у окви ру не ка да шњег и да на шњег иден ти те та гра да. 
Иа ко је да нас Ал ма шко гро бље, као и оста ла исто риј ска 
гро бља Но вог Са да окру же но стам бе ним и по слов ним 
објек ти ма, це ло куп ни ком плекс гро бља за пра во пред ста
вља је дин стве ну и ау тен тич ну ар хи тек тон скоам би јен

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

126



тал ну це ли ну. На гро бљу се по ред Ал ма шке ка пе ле на
ла зе и про прат ни објек ти по пут гро бљан ске ку ће и још 
јед ног по моћ ног објек та ло ци ра ног на ула зу у гро бље. 
Не дав но је око гро бља по ста вље на но ва огра да, та ко да 
је оно да нас из дво је но и за шти ће но од окол них стам бе
них је ди ни ца, про мет не са о бра ћај ни це и ин ду стриј ских 
обје ка та. То ком по след ње де це ни је, као и оста ла гро бља 
на про сто ру Но вог Са да и Ал ма шко гро бље се на шло на 
ме ти ху ли га на ко ји су обо ри ли и по ло ми ли не ко ли ко 
над гроб них пло ча и спо ме ни ка.

У окви ру гро бља на ла зи се и ви со ки мо ну мен тал ни 
мер мер ни Крст на по ста мен ту, ко ји је из вор но био по ста
вљен у сре ди шту оно вре ме ног Жит ног тр га, од но сно на 
про сто ру да на шњег Тр га Ма ри је Тран да фил. Ње га је 
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1852. го ди не по ди гла Срп ска пра во слав на цр ква. Крст 
и по ста мент су би ли из ра ђе ни од цр ве ног ер дељ ског мер
ме ра и окру жи ва ла их је ко ва на гво зде на огра да са чети
ри фе ње ра. На кон из ме шта ња Жит ног тр га са ове ло ка
ци је три де се тих го ди на XX ве ка на про стор ко ји и да нас 
но си тај одо ним, мер мер ни Крст је остао на из вор ној 
ло ка ци ји и имао је функ ци ју спо менобе леж ја жр тва ма 
бом бар до ва ња Но вог Са да 12. ју на 1848. го ди не. На кон 
Дру гог свет ског ра та, но ве вла сти су га из ме сти ле на про
стор Ал ма шког гро бља, од но сно на ло ка ци ју на ко јој се 
и да нас на ла зи. Не што ка сни је, 1956. го ди не, пре ма од
лу ци Срп ске пра во слав не оп шти не у Но вом Са ду, на 
по ста мент Кр ста укле сан је текст: „Жр тва ма фа ши зма 
са хра ње ним на овом гро бљу 1941–1944. Срп ска пра во
слав на оп шти на у Но вом Са ду 1956. г.” Овим по ступ ком, 
за пра во је про ме ње на ко ме мо ра тив на функ ци ја Кр ста, 
од но сно из ме њен је сим бо лич ки зна чај овог мо ну мен та 
као спо менобе леж ја, бу ду ћи да је он по стао спо ме ник 
стра да лим жр тва ма из Дру гог свет ског ра та. Од но сно, 
за јед но са про ме ном ло ка ци је до шло је и до про ме не 
сим бо лич ке од но сно ко ме мо ра тив не ме мо ри јал не функ
ци је Кр ста, чи ме је из вр ше на де ко ме мо ра ци ја и по нов на 
дру га чи ја ко ме мо ра ци ја, тј. про ме ње на је се ми о тич ка и 
сим бо лич ка по ру ка овог кр ста као спе ци фич ног спо мен 
обе леж ја.

Ка пе ла на Ал ма шком гро бљу по диг ну та је као гро
бљан ска ка пе ла 1863. го ди не и по све ће на је Све тим апо
сто ли ма Пе тру и Па влу. Овај са крал ни обје кат је за ду
жби на вла ди ке бач ког Пла то на Ата нац ко ви ћа о че му 
све до чи мер мер на пло ча по ста вље на из над глав ног ула за 
Ал ма шке ка пе ле у окви ру пор та ла на фрон тал ној стра ни 
објек та. Кти тор ска пло ча са нат пи сом овал ног је об ли ка 
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и за пра во пред ста вља ме да љон на ко јем је ис пи сан назив 
ка пе ле, име кти то ра, као и го ди на ње не из град ње. Ка
пе ла је јед но брод ни обје кат са ап си дом и ма лим тор њем 
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са зво ни ком. Зво на Ка пе ле ку пље на су од при ло га вер
ни ка 1926. го ди не и осве тио их је вла ди ка бач ки Ири неј 
Ћи рић о че му све до чи ура мље ни нат пис о при ло жни ци
ма ко ји је по ста вљен на се вер ном зи ду ка пе ле. Ка пе ла је 
скром них ди мен зи ја, по вр ши не 78 ме та ра ква драт них. 
Са спо ља шње стра не има бла го ис ту ре ни пор тал ко ји 
над ви су је ула зна вра та. Са зад ње стра не Ка пе ле, од но
сно на до њем де лу ап си де, не ка да је по сто јао улаз у крип
ту ко ји је да нас за зи дан. У крип ти се на ла зе по смрт ни 
оста ци ви ше зна ме ни тих лич но сти, укљу чу ју ћи и по смрт
не остат ке кти то ра Ал ма шке ка пе ле и ње го вих бли жих 
ро ђа ка. У крип ти се та ко ђе на ла зе и по смрт ни оста ци епи
ско па Гер ма на Опа чи ћа. Са спољ не стра не ју жног зи да 
ка пе ле, при сло њен је још је дан над гроб ни спо ме ник у 
фор ми обе ли ска док се на пла тоу (ста зи) ис пред ње га, 
на ла зи гроб јед ног ис так ну тог ста нов ни ка Но вог Са да. 
Ка пе лу је осве тио Ни ка нор Гру јић 11. ју ла 1863. го ди не. 
Ен те ри јер ка пе ле је скла дан, укра шен је фре ска ма и у 
ње му до ми ни ра ико но стас у ап си дал ном де лу. Ико но
стас и фре ске пред ста вља ју рад сли ка ра Па вла Си ми ћа, 
док је де ко ра тив нозла тар ске ра до ве из вео Ни ко ла Дим
шић. На фре ска ма на за пад ном зи ду Ка пе ле на ла зе се 
ли ко ви пре по доб не мај ке Ан ге ли не Бран ко вић и пре
по доб не мај ке Па ра ске ве, док је на сво ду осли ка на ба рок
на ком по зи ци ја Бог Са ва от са че ти ри Је ван ђе ли ста са 
ан ђе ли ма. У те ме ну ол тар ске ап си де, осли ка на је фре ска 
са пред ста вом Све тог Ду ха пред ста вље на у фор ми го
лу ба. На ико на ма у окви ру ико но ста са пред ста вље ни су 
Исус Хри стос, Бла го ве сти, Бо го ро ди ца са Хри стом, Све ти 
Са ва, као и Све ти Ар се ни је Сре мац. Та ко ђе, на ико на ма 
у гор њем де лу ико но ста са су ико не Два на ест апо сто ла, 
Пре све те Бо го ро ди це и Све тог Јо ва на Бо го сло ва. Ба рок ни 
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ико но стас са др жи и Цар ске две ри на ко ји ма се на ла зи и 
пред ста ва Све ви де ћег ока. На вр ху ико но ста са ис так нут 
је крст са Ису со вим рас пе ћем. У на о су Ка пе ле, на ла зи 
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се над гроб на пло ча епи ско па бач ког Гер ма на Опа чи ћа. 
Ре ста у ра ци ја ико на из ве де на је, 1948. као и 1973. го ди не, 
а ре кон струк ци ја ком плет не Ка пе ле спро ве де на је 1989. 
и 1990. го ди не. О хро но ло ги ји ре кон струк ци је објек та, 
све до чи пло ча по ста вље на с де сне стра не од ула за у уну
тра шњо сти Ка пе ле. Ал ма шка ка пе ла на Ал ма шком гро
бљу, про гла ше на је за јед но са гро бљем, спо ме ни ком кул
ту ре од из у зет ног зна ча ја. С об зи ром на кон текст ње ног 
на стан ка, као и на крип ту у ко јој се на ла зе зем ни оста
ци зна ме ни тих лич но сти из про шло сти гра да, Ка пе ла 
са др жи осо бе ну ди мен зи ју ко ја се од но си на кул ту ру 
се ћа ња Но вог Са да.

Ин те ре сант ну чи ње ни цу пред ста вља и то што је 
2002. го ди не, тзв. Од бор за за шти ту Ал ма шког гро бља 
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по ста вио др ве ни Крст ви сок пет ме та ра са нат пи сом: 
„Не ви ним жр тва ма стра да лим од зло чи нач ке ру ке 1941–
1945”. По ста вља ње овог кр ста је за пра во има ло циљ да 
спре чи из град њу ма ги страл ног пу та од Пар ти зан ске до 
Ули це Кор не ли ја Стан ко ви ћа, чи ја тра са да нас пре ла зи 
пре ко руб ног де ла гро бља и де ла гроб ни ца бу ду ћи да је 
пут упр кос про те сти ма и пе ти ци је про тив ње го ве из град
ње ко ју је пот пи са ло пре ко 30.000 гра ђа на, ипак из гра ђен 
на пред ви ђе ној тра си. По ста вља ње овог кр ста тре ба са
гле да ти у кон тек сту оно вре ме ног су ко ба де ла гра ђа на и 
град ских вла сти око из град ње са о бра ћај ни це пре ко руб ног 
де ла за шти ће ног ком плек са исто риј ског гро бља, од но
сно чин по ста вља ња као и чин укла ња ња др ве ног Кр ста, 
имао је сло же ну по ли тич ку и стра нач ку ко но та ци ју.

Ус пен ско гро бље се на ла зи у да на шњој Ули ци Но
во сад ског сај ма. Као и сва исто риј ска гро бља у Но вом 
Са ду, са из у зет ком Је вреј ског ко је је на ста ло по чет ком 
XIX ве ка, фор ми ра но је 1860. го ди не у кон тек сту оно вре
ме не ур ба ни стич ке ре гу ла ци је гра да. По вр ши на гро бља 
из но си око 4 хек та ра и на ње му се на ла зи низ ар хи тек
тон ски за ни мљи вих и мо ну мен тал них над гроб них спо
ме ни ка, као и не ко ли ко гроб ни ца зна ме ни тих лич но сти 
ко је су обе ле жи ле по ли тич ку, дру штве ну и кул тур ну 
исто ри ју Но вог Са да. По пут оста лих исто риј ских гро
ба ља и Ус пен ско гро бље је би ло ак тив но до 1974. го ди не 
ка да је ста вље но ван функ ци је. Од 1991. го ди не у скла ду 
са Од лу ком о са хра њи ва њу и гро бљи ма, по но во је отво
ре но за са хра њи ва ње под по себ ним усло ви ма ко ји ва же и 
за оста ла исто риј ска гро бља на про сто ру гра да. Та ко ђе, 
по пут оста лих ста рих гро ба ља у Но вом Са ду, ста вље но 
је под за шти ту као кул тур ноисто риј ска про стор на цели
на „Гро бља ван упо тре бе”. По ред то га, у скло пу гро бља 
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су за шти ће ни и по је ди нач ни спо ме ни ци, од но сно гроб на 
ме ста зна ме ни тих лич но сти.

У окви ру ком плек са гро бља, на ла зи се и за јед нич
ка гроб ни ца у ко јој се на ла зе по смрт ни оста ци пре ми
ну лих ру ских за ро бље них вој ни ка то ком Пр вог свет ског 
ра та са спе ци фич ним ка ме ним Спо менкр стом на по ста
мен ту на ко ме је на мер мер ној та бли укле сан нат пис на 
ру ском је зи ку: „Ру ским вој ни ци ма умр лим ов де у за ро
бље ни штву од 1915. до 1918. г.” Де таљ ни је о зна ча ју овог 
спо менобе леж ја у кон тек сту ње го вог на стан ка и зна ча ја 
као ме ста се ћа ња, би ће ука за но у тек сту о Вој ном гро бљу 
на Тран џа мен ту у Пе тро ва ра ди ну с об зи ром на то да се 
слич но спо менобе леж је на ла зи и на про сто ру Вој ног 
гро бља. На Ус пен ском гро бљу, по сто ји до ста гро бо ва 
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гра ђа на Но вог Са да ру ске на ци о нал не при пад но сти. 
Ме ђу њи ма је уоч љив број спо ме ни ка пре ми ну лих при
пад ни ка ру ске бе ле еми гра ци је ко ји су се до се ли ли у 
Но ви Сад на кон Ок то бар ске ре во лу ци је 1917. го ди не. На 
овим гро бо ви ма на ко ји ма су нат пи си нај че шће на ру ском 
је зи ку, по себ но су ин те ре сант ни епи та фи, уо ста лом као 
и лич не суд би не њи хо вих пре ми ну лих вла сни ка.

На про сто ру Ус пен ског гро бља се та ко ђе на ла зи не
ко ли ко по је ди нач них гро бо ва и спо ме ни ка, као и ко лек
тив на гроб ни ца у ко јој су по ко па ни по смрт ни оста ци 
гра ђа на ко ји су би ли са хра ње ни на да нас не по сто је ћем 
Све то јо ван ском гро бљу, а чи ји су по смрт ни оста ци пре
не се ни на Ус пен ско гро бље у апри лу 1921. го ди не. Споме
ник ис под ко јег се на ла зи за јед нич ка гроб ни ца пре не тих 
по смрт них оста та ка са Јо ван ског гро бља има ис так ну ту 
ар хи тек тон ску и умет нич ку вред ност. Да на шња Ка пе ла 
на Ус пен ском гро бљу је по диг ну та од ма те ри ја ла сру ше
не Све то јо ван ске цр кве у чи јем се окру же њу на ла зи ло 
Јо ван ско гро бље. Све то јо ван ска цр ква би ла је по све ће
на Све том Јо ва ну Пре те чи и на ла зи ла се при бли жно на 
ме сту да на шње ОШ „Иво Ло ла Ри бар”. Су де ћи пре ма исто
риј ским из во ри ма Све то јо ван ска цр ква је са гра ђе на 
1767. го ди не на ме сту ста ри је гро бљан ске Ка пе ле ко ја је 
би ла са зи да на сре ди ном XVI II ве ка. Пра во слав но Јо ван
ско гро бље фор ми ра но је на кон за бра не са хра њи ва ња у 
ста ром град ском је згру где су до та да са хра њи ва ни станов
ни ци Но вог Са да у окви ру пор ти оно вре ме них црка ва. 
Ма ги страт Но вог Са да је 11. фе бру а ра 1749. го ди не до нео 
од лу ку ко јом се за бра њи ва ло са хра њи ва ње по кој ни ка у 
пор та ма град ских цр ка ва, чи ме су ујед но од ре ђе не и нове 
ло ка ци је ван оно вре ме не по вр ши не гра да за фор ми ра
ње по себ них гро ба ља за сва ку кон фе си ју. Та ко је на тада 
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не на се ље ној пе ри фе ри ји гра да, фор ми ра но Све то јо ван
ско пра во слав но гро бље. Оно се на ла зи ло у око ли ни 
Све то јо ван ске цр кве и пру жа ло се пре те жно дуж да на
шње Ули це вој во де Бо јо ви ћа, као и на де лу Жит ног трга. 
То ком 2015. го ди не за штит ним ар хе о ло шким ис ко па ва
њи ма на овом про сто ру, про на ђе но је пре ко три сто ти не 
ске лет них гро бо ва из XVI II ве ка ко ји су пред ста вља ли 
део не ка да шњег Јо ван ског гро бља. Овај део гра да је остао 
не на се љен све до пр ве по ло ви не XIX ве ка ка да су по че ли 
да га ин тен зив но на се ља ва ју ба што ва ни, ра та ри и сто
ча ри. Због овог про ши ри ва ња стам бе них де ло ва Но вог 
Са да, већ сре ди ном XIX ве ка ука за ла се по тре ба да се 
гро бље ста ви ван функ ци је и да се фор ми ра ју два но ва 
гро бља за вер ни ке пра во слав не кон фе си о нал не при пад
но сти. Са хра њи ва ње на Све то јо ван ском гро бљу је об у
ста вље но 1874. го ди не, од но сно не ко ли ко го ди на на кон 
фор ми ра ња Ус пен ског и Ал ма шког гро бља у скло пу 
та да шње ур ба ни стич ке ре гу ла ци је спро ве де не због ши
ре ња гра да. На кон ста вља ња ван функ ци је овог гро бља, 
не ко ли ци на по кој ни ка је екс ху ми ра на и њи хо ви гро бо ви, 
као и спо ме ни ци, пре ме ште ни су на но во фор ми ра но 
Ус пен ско гро бље. Ипак, ве ћи на гроб них ме ста са по смрт
ним оста ци ма не ка да шњих гра ђа на Но вог Са да, оста ла 
је на овој ло ка ци ји. Јед на од окол них ули ца но си од но
ним „Све то јо ван ска”, док се не ка да цео овај део Но вог 
Са да пре ма Све то јо ван ској цр кви ко ја је ов де по сто ја ла 
све до 1921, на зи вао „Јо ван ски”. При ли ком бом бар до ва ња 
Но вог Са да 1849, Све то јо ван ска цр ква би ла је те шко оште
ће на, али је при ло зи ма вер ни ка об но вље на већ 1853. го
ди не, ка да су из ра ђе не и но ве ико не, од но сно ико но стас 
ко ји је ка сни је пре ме штен у Ка пе лу на Ус пен ском гро бљу. 
Иа ко ни је би ла па ро хиј ска цр ква, у Цр кви Све тог Јо ва на 
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Пре те че су се, по ред то га што је оба вља ла при мар ну функ
ци ју Ка пе ле, оба вља ла и бо го слу же ња све до Цар ског ре
скрип та 1868. го ди не. На кон то га, бо го слу же ња у Све то
јо ван ској цр кви су оба вља на са мо уо чи цр кве не сла ве 
Ивањ да на (ро ђе ње Све тог Јо ва на Пре те че). Кра јем Пр вог 
свет ског ра та, Цр ква је пре тр пе ла зна чај на оште ће ња с 
об зи ром на то да је би ла оскр на вље на и по кра де на. На
кон то га, ви ше ни је об на вља на, а од лу ка о ње ном раз гра
ђи ва њу до не та је 1921. го ди не уз услов да се од де ла ње ног 
ма те ри ја ла са гра ди но ва Ка пе ла на Ус пен ском гро бљу.

Ка пе ла на Ус пен ском гро бљу је са гра ђе на од де ло ва 
по ру ше не Цр кве Све тог Јо ва на Пре те че 1927. го ди не и 
по све ће на је ро ђе њу Све тог Јо ва на Кр сти те ља. У те ме ље 
но во и згра ђе не Ка пе ле угра ђе на је дво стру ка олов на пло
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чи ца ко ја је про на ђе на то ком раз град ње Све то јо ван ске 
цр кве на ко јој се на ла зио текст из 1755, ко ји се од но сио на 
осни ва ње пр ве Ка пе ле на Јо ван ском гро бљу ко ја се на
ла зи ла на ме сту ка сни је из гра ђе не Све то јо ван ске цр кве. 
Ка пе ла на Ус пен ском гро бљу пред ста вља јед но ста ван 
јед но брод ни обје кат са ис так ну тим по лу кру жним за ба
том на фрон тал ном де лу Ка пе ле. Зво ник је са гра ђен на
кнад но као за се бан обје кат и по ста вљен је по ред ње. Ико
но стас у ка пе ли је пре не сен из ста ре Све то јо ван ске цр кве 
и де ли мич но је мо ди фи ко ван ка ко би се укло пио у енте
ри јер но во и згра ђе не Ка пе ле. Ико но стас пред ста вља рад 
Јо ва на Кла ји ћа и има од ре ђе ну кул тур ноисто риј ску, 
од но сно умет нич ку вред ност. На кон Дру гог свет ског 
ра та, фор ми ра на је за себ на мр твач ни ца у скло пу ста ри је 
гро бљан ске ку ће ко ја та ко ђе пред ста вља за се бан обје кат. 
На ста нак за себ не мр твач ни це ве зан је за иде о ло шке раз
ло ге, од но сно за по тре бе по ро ди ца по је ди них по кој ни ка 
ко ји су би ли ате и сти и ко ји ни су же ле ли да се њи хо ва 
те ла на кон смр ти на ла зе у пра во слав ној Ка пе ли. Ова 
мр твач ни ца је би ла у функ ци ји све до 1974. го ди не ка да 
је Ус пен ско гро бље по пут оста лих исто риј ских гро ба ља 
у Но вом Са ду ста вље но ван функ ци је. Од 1991. го ди не, 
Ка пе ла је ак ти ви ра на та ко да да нас оба вља и функ ци ју 
мр твач ни це. По ред то га, у њој се оба вља и Ли тур ги ја не
де љом, као и то ком вер ских пра зни ка. Ка пе ла на Ус пен
ском гро бљу се че сто на зи ва и Ивањ дан ска ка пе ла.

Ус пен ско гро бље са др жи још јед ну до дат ну ди мензи
ју ко ја се ти че кул ту ре се ћа ња Но вог Са да, ко ја све до чи о 
овом гро бљу као спе ци фич ном и ви ше слој ном про сто
ру се ћа ња, али и ме сту стра да ња. Та ди мен зи ја је ве за на 
за нај тра гич ни ји до га ђај у про шло сти Но вог Са да ко ји 
се од и грао из ме ђу 21. и 23. ја ну а ра 1942. го ди не, од но сно 
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ве зан је за стре ља ња ци ви ла то ком Но во сад ске ра ци је. 
У том кон тек сту, Ус пен ско гро бље у Но вом Са ду пред
ста вља ло ка ци ју „ко лек тив не тра у ме” и ујед но, је дан од 
нај ве ћих стра да ри ју ма на те ри то ри ји гра да. Тра ги чан 
до га ђај, од и грао се на Ус пен ском гро бљу тре ћег да на 
Ра ци је, од но сно 23. ја ну а ра, ка да су ма ђар ски фа ши сти 
на гро бљу стре ља ли не ко ли ко де се ти на гра ђа на пр вен
стве но је вреј ске и срп ске на ци о нал не при пад но сти који 
су на ову ло ка ци ју до во ђе ни по је ди нач но или у ма њим 
гру па ма. Пре ма из ја ва ма све до ка, на гро бље су та ко ђе 
до во же на те ла гра ђа на стре ља них на дру гим ло ка ци ја
ма, та ко да се на овом про сто ру на ла зи ло пре ко две сто
тине те ла уби је них ци ви ла ве ћи ном кон цен три са них око 
гро бљан ске ка пе ле и мр твач ни це. Сва те ла су ка сни је 
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од ве зе на ка ми о ни ма у прав цу Ду на ва где су ба ца на кроз 
ру пе на ле ду на чи ње не на смр зну тој по вр ши ни ре ке. 
Пре ма не ким про це на ма на про сто ру Ус пен ског гро бља 
уби је но је и не ко ли ко же на и де це. Су де ћи пре ма за пи
сни ци ма Ан кет не ко ми си је за Бач ку и Ба ра њу ко ји су 
са ста вље ни на осно ву из ја ва све до ка, мно гим те ли ма су 
ло ба ње би ле раз мр ска не за то што су гра ђа ни уби ја ни 
пуц њи ма у гла ву из не по сред не бли зи не. Та ко ђе, ве ли
ком бро ју те ла су не до ста ја ли пр сти ко је су по све му 
су де ћи хор ти јев ци се кли ка ко би са њих ски ну ли на кит 
на кон прет ход ног стре ља ња. По ред на сил но од у зи ма ног 
на ки та и вред ни јих ства ри, са по је ди них те ла ски да ни 
су и де ло ви гар де ро бе, као и обу ћа. Ме ђу жр тва ма су из
ме ђу оста лих би ли и гро бар са по ро ди цом. Пре ма из ја
ви но во по ста вље ног гро ба ра, ко ји је на ду жност сту пио 
28. ја ну а ра 1942. го ди не, од но сно пет да на на кон тра гич
ног до га ђа ја, зид мр твач ни це на гро бљу у ду жи ни од око 
20 ме та ра био је из ре ше тан ме ци ма, а на ње му су се на
ла зи ли оста ци кр ви стре ља них гра ђа на. Уна о ко ло су се 
на ла зи ли раз ба ца ни де ло ви те ла, пр вен стве но од се че ни 
пр сти. Узи ма ју ћи у об зир овај тра ги чан до га ђај, чи ње
ни ца је да Ус пен ско гро бље пред ста вља ме сто тра у ме. 
Ипак, до да нас ни је по ста вље но спо менобе леж је на гро
бљу ко је би обе ле жи ло овај про стор као ме сто стра да ња 
ци ви ла то ком Но во сад ске ра ци је, те у том сми слу Ус пен
ско гро бље не пред ста вља ло ка ци ју ве за ну за зва нич ну 
град ску по ли ти ку не го ва ња кул ту ре се ћа ња и ко ме мо ра
ци је. За пра во, ско ро сва ме ста стра да ња гра ђа на то ком 
Но во сад ске ра ци је ни су обе ле же на, већ функ ци ју цен
трал ног ме ста офи ци јел не град ске ко ме мо ра ци је пред
ста вља спо ме ник Јо ва на Сол да то ви ћа „По ро ди ца” ко ји је 
по ста вљен на Бе о град ском ке ју, као и спо менобе леж је 
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по ста вље но 2013. го ди не на про сто ру но во сад ске град
ске пла же Штранд на ко јој се за пра во на ла зи ло нај ве ће 
стра ти ште.

Ком плекс ка то лич ког гро бља об у хва та про стор 
ко ји је ло ци ран пре ко пу та Јод не ба ње, од но сно за у зи ма 
про стор дуж ве ћег де ла да на шње Фу то шке и Ули це вој
во де Кни ћа ни на. По вр ши на гро бља је не пра вил ног пра
во у га о ног, од но сно тра пе за стог об ли ка и у пот пу но сти 
је окру же на зи дом и огра дом. Са две стра не је од окол
них обје ка та из дво је но ули ца ма, док је са пре о ста ле две 
стра не гро бље прак тич но сте шње но уз окол не згра де и 
ку ће од ко јих је из дво је но са мо зи дом.

Иа ко је нај че шће по зна то као Ка то лич ко гро бље, 
овај ком плекс за пра во чи ни пет ре ла тив но из дво је них 
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про стор них гроб них це ли на: Ри мо ка то лич ко, Еван ге
ли стич ко (Лу те ран ско) и Ре фор мат ско (Кал ви ни стич ко), 
за тим тзв. Не мач ко гро бље, као и Вој ноави ја ти чар ско 
гро бље. До ми нант ну по вр ши ну це лог ком плек са за у зи
ма Ри мо ка то лич ко гро бље, док не што ма њи про стор по
вр ши не од око два хек та ра за у зи ма про стор на це ли на на 
ко јој се на ла зе из ме ша ни гро бо ви ре фор мат ске (кал ви
ни стич ке), као и гро бо ви еван ге ли стич ке (лу те ран ске) 
кон фе си о нал не при пад но сти. Ри мо ка то лич ко гро бље 
је од лу те ран ског и ре фор мат ског сим бо лич но про стор но 
раз дво је но мо ну мен тал ном ка пи јом у об ли ку сла во лу ка 
ис под ко јег је по ста вље на цен трал на по пло ча на ста за, 
од но сно глав на пут на ко му ни ка ци ја ко ја по ду жи ни про
ла зи кроз чи тав ком плекс гро бља.

Ри мо ка то лич ки део гро бља за у зи ма нај зна чај ни ји 
по ло жај, од но сно за у зи ма при мар ну по вр ши ну чи та вог 
ком плек са са глав ном ка пи јом окре ну тој ка Фу то шкој 
ули ци. Иза ње га, од но сно иза сла во лу ка, на ла зи се Еван
ге ли стич ко (Лу те ран ско) и Ре фор мат ско (Кал ви ни стич ко) 
гро бље, док је иза њих ло ци ра на да ле ко ма ња и изо лова на 
по вр ши на ко ју за у зи ма тзв. Не мач ко гро бље. У скло пу 
ње га се на ла зи за јед нич ка гроб ни ца у ко јој су са хра ње
ни по смрт ни оста ци 33 не мач ка вој ни ка. Тре нут но се 
овај део гро бља на ла зи у ру и ни ра ном и при лич но за пу
ште ном ста њу. На ње му се да нас ви ше не оба вља са хра
њи ва ње. Ре ла тив но скром ну по вр ши ну од око 9.000 ме
та ра ква драт них за у зи ма Вој ноави ја ти чар ско гро бље. 
Осно ва но је два де се тих го ди на XX ве ка и ње гов на ста нак 
је ве зан за осни ва ње но во сад ске фа бри ке ави о на „Ика
рус” 1923. го ди не. На ње му су са хра ње ни ва зду хо плов ци 
Пр вог ва зду хо плов ног пу ка од ко јих су мно ги из гу би ли 
жи во те оба вља ју ћи „вој нич ке ду жно сти”. Тре нут но се 
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на ла зи у ло шем ста њу са ма лим бро јем очу ва них спо
ме ни ка. Ова пар це ла је да нас усту пље на Ка то лич ком 
гро бљу и на њој се та ко ђе ви ше не оба вља са хра њи ва ње. 
Тре ба ипак на по ме ну ти, да без об зи ра на про стор на кон
фе си о нал на раз гра ни че ња, у окви ру ком плек са гро бља, 
по сто је по је ди нач ни гро бо ви са хра ње них гра ђа на ко ји 
ни су би ли при пад ни ци кон фе си ја ко ји ма је при па да ла 
до ми нант на ве ћи на по кој ни ка са хра ње на у окви ру по
вр ши не овог ком плек са. Од но сно, уо ча ва ју се и гро бо ви 
по кој ни ка дру гих кон фе си ја, пре све га пра во слав не.

На Ри мо ка то лич ком гро бљу, од но сно у ње го вом 
цен трал ном де лу по сто ји из гра ђе на ма ла Ка пе ла ко ју је 
су де ћи по нат пи су на мер мер ној пло чи из над ула зног 
пор та ла из гра дио 1875. го ди не Ле о полд Бу кер. Од но сно 
на окру глој цр ној мер мер ној пло чи уо кви ре ној де ко ра
тив ним укра си ма на фа са ди, укле сан је сле де ћи текст на 
не мач ком је зи ку: „По све ће но Ели за бе ти Бу кер. Из гра
дио њен су пруг Ле о полд Бу кер го ди не 1875”. Ка пе ла је 
са гра ђе на у нео го тич ком сти лу у ду ху еклек ти ке и пред
ста вља јед но брод ни обје кат пра во у га о не осно ве са пето
стра ном ап си дом и ма лим зво ни ком на про че љу. Ен те
ри јер Ка пе ле је склад них про пор ци ја у ду ху нео го ти ке, 
оди ше јед но став но шћу и из ве ден је са за сво ђе ним луко
ви ма на та ва ни ци. У ап си ди Ка пе ле не по сто ји ка рак те
ри сти чан ол тар већ спе ци фи чан об ред ни сто из над ко јег 
се на цен трал ном зи ду ап си де на ла зи сли ка рас пе ћа коју 
на боч ним зи до ви ма ап си де флан ки ра ју нео го тич ки про
зо ри. У скло пу тзв. Ком плек са ка то лич ког гро бља, од но
сно на про сто ру Еван ге ли стич ког и Ре фор мат ског гро бља 
не ка да је по сто ја ла ре фор мат ска Ка пе ла и мр твач ница 
скром них ди мен зи ја и јед но став ног ар хи тек тон ског из
гле да ко ја је би ла у функ ци ји до за тва ра ња гро бља 1974. 
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го ди не. Вре ме ном је обје кат за пу штен и де ва сти ран до 
те ме ре да на ње му да нас ни су ви дљи ви ни ка кви вер ски 
сим бо ли. Да нас овај обје кат ко ри сте бес кућ ни ци.

Ка пе ла на тзв. Ком плек су ка то лич ког гро бља у Но вом Са ду
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Ис пред фрон тал ног де ла, од но сно ис пред ула за у 
Ка пе лу на Ри мо ка то лич ком гро бљу на ла зе се три ка ме
на кр ста – Кал ва ри ја, што сим бо ли ше Гол го ту (бр до ван 
Је ру са ли ма), на ко јем је пре ма хри шћан ском ве ро ва њу 
ра за пет Исус Хри стос. До ње из прав ца Фу то шке ули це 
во ди тзв. „кри жни пут” ко ји се са сто ји од че тр на ест ста
ја ли шта (по ста ја) и ко ји је за раз ли ку од Ка пе ле у за пу
ште ном ста њу. На не ко ли ко ста ја ли шта, од но сно тзв. 
„шта ци ја кри жног пу та” са чу ва ни су ре ље фи у бо ји са 
ка рак те ри стич ним ико но граф ским ре ли гиј ским мо ти
ви ма. Тре ба на по ме ну ти да су три ка ме на кр ста, као и 
ста ја ли шта тзв. „кри жног пу та” на ову ло ка ци ју из ме
ште ни 1930. го ди не из ур ба ни стич ких раз ло га. Из вор на 
ло ка ци ја но во сад ске Кал ва ри је на ла зи ла се на углу да на
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шње Хај дук Вељ ко ве и Фу то шке ули це, од но сно код По
кра јин ске бол ни це. Ин те ре сант ну чи ње ни цу пред ста вља 
што су ри мо ка то лич ки вер ни ци и на кон из ме шта ња 
но во сад ске Кал ва ри је на ње ну се кун дар ну ло ка ци ју, од
но сно на про стор Ри мо ка то лич ког гро бља, све до окон
ча ња Дру гог свет ског ра та на Ве ли ки пе так оба вља ли ре
ли гиј ски, од но сно вер ски об ред сим бо лич ног пре ла же ња 
Хри сто вог пу та. Ова чи ње ни ца та ко ђе пред ста вља ин те
ре сан тан аспект ве зан за про стор овог гро бља, с об зи ром 
на то да је про це си ја пред ста вља ла ме сто ко лек тив ног 
оку пља ња вер ни ка у окви ру ове про стор не це ли не.

Ри мо ка то лич ко гро бље на стао је 1860. го ди не и на
ла зи ло се не да ле ко од Цр кве Све тог Ро ка (не ка да шње 

„Кри жни пут” на Ком плек су ка то лич ког гро бља  
у Но вом Са ду

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

146



Ка пе ле) ло ци ра не у бли зи ни, у Фу то шкој ули ци, у чи јој је 
око ли ни по сто ја ло ста ри је Ри мо ка то лич ко гро бље фор
ми ра но у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, ко је да нас ви ше 
не по сто ји. Од лу ком град ских вла сти, 1974. го ди не на 
ком плек су Ри мо ка то лич ког гро бља, као и на оста лим гро
бљи ма ло ци ра ним у град ским че твр ти ма Но вог Са да, 
ни је би ло до зво ље но са хра њи ва ње, бу ду ћи да је от по че
ло фор ми ра ње но вог Град ског гро бља на ме ње ног свим 
кон фе си ја ма и ате и сти ма. Од 1991. го ди не ком плекс Римо
ка то лич ког гро бља по но во је отво рен за са хра њи ва ње 
под по себ ним усло ви ма. Од но сно, до зво ље не су са хра
не са мо вла сни ци ма по сто је ћих гроб них ме ста и гробни
ца, тј. њи хо вим на след ни ци ма и бли жим ро ђа ци ма.

С об зи ром на ис так ну ти исто риј ски зна чај, број не 
ар хи тек тон ски зна чај не и мо ну мен тал не спо ме ни ке, као 
и на чи ње ни цу да су на овом гро бљу са хра ње не зна чај
не лич но сти ри мо ка то лич ке, еван ге ли стич ке и ре фор ма
тор ске ве ро и спо ве сти бит не за про шлост Но вог Са да, 
још то ком осам де се тих го ди на XX ве ка, по је ди на гроб
на ме ста ста вље на су под за шти ту. Да нас је цео ком плекс 
Ри мо ка то лич ког гро бља, за јед но са оста лим исто риј ским 
град ским гро бљи ма на про сто ру Но вог Са да за шти ћен 
у окви ру про стор но кул тур ноисто риј ске це ли не „Гро
бља ван упо тре бе”.

Ре фор мат ско-еван ге ли стич ко гро бље, од но сно 
Ре фор мат ско и Еван ге ли стич ко гро бље ло ци ра ни су на 
за јед нич кој пар це ли у Ули ци Бран ка Ба ји ћа чи ја по вр
ши на из но си око 2 хек та ра. Ипак, у окви ру гро бља, ја сно 
су из дво је ни гро бо ви пре ма кон фе си о нал ној при пад но
сти пре ми ну лих, та ко да се оно за пра во са сто ји од два 
де ла ко је раз два ја глав на ста за. С де сне стра не ста зе од 
глав ног ула за на ла зе се гро бо ви и спо ме ни ци не ка да
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шњих ста нов ни ка Но вог Са да ко ји су би ли сло вач ке на
ци о нал не при пад но сти и лу те ран ске, тј. еван ге ли стич
ке про ве ни јен ци је, док су са ле ве стра не ста зе ло ци ра ни 
гро бо ви гра ђа на чи ји је на ци о нал ни иден ти тет био ма
ђар ски и ко ји су при па да ли ре фор мат ској, од но сно кал
ви ни стич кој кон фе си ји. Гро бље се од ли ку је број ним 
спо ме ни ци ма раз ли чи тих естет ских ка рак те ри сти ка, 
као и гроб ним ме сти ма зна ме ни тих лич но сти из про шло
сти гра да, као и за исто ри ју кул тур ног жи во та сло вач ке 
за јед ни це у Но вом Са ду. Гро бље је на ста ло у XIX ве ку и 
би ло је ак тив но до 1974. го ди не. Ка сни је је на осно ву од
лу ке град ских вла сти де ли мич но из но ва ак ти ви ра но под 
по себ ним усло ви ма, та ко да је да нас мо гу ће по ла га ње 
ур ни са пе пе лом док са хра њи ва ње ин ху ма ци јом ни је 
до зво ље но. По пут оста лих исто риј ских гро ба ља у Но вом 
Са ду и ово гро бље је за шти ће но у окви ру про стор но 
кул тур ноисто риј ске це ли не „Гро бља ван упо тре бе”. У 
окви ру Ре фор мат ског гро бља, од но сно на ле вој стра ни 
од цен трал не ста зе на гро бљу, на ла зи се обје кат ко ји је до 
1974. го ди не имао функ ци ју ре фор мат ске Ка пе ле, мр твач
ни це, као и стам бе не је ди ни це на ме ње не гро ба ру. Обје
кат се не од ли ку је ни ка квим зна чај ним ар хи тек тон ским 
из гле дом, да нас се на ла зи у при лич но за пу ште ном ста
њу и ко ри сти се као стам бе на је ди ни ца.

Ру син ско, од но сно Гр ко-ка то лич ко гро бље, на ла зи 
се у ули ци Бу ле вар кра ља Пе тра I. По пут ве ћи не исто риј
ских гро ба ља у Но вом Са ду, фор ми ра но је 1860. го ди не 
и на ње му су са хра не оба вља не до 1974. го ди не ка да је 
ста вље но ван упо тре бе. По но во је ак ти ви ра но 1984. го
ди не ка да је ујед но про гла ше но и спо ме ни ком кул ту ре. 
Ме ђу тим, да нас на гро бљу ви ше ни је до зво ље но са хра
њи ва ње, већ са мо по ла га ње ур ни са пе пе лом под по себ
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ним усло ви ма до не се ним у окви ру Од лу ке о гро бљи ма 
и са хра њи ва њу из 1991. го ди не. Од 1991. го ди не је по пут 
оста лих исто риј ских гро ба ља Но вог Са да и Ру син ско 
гро бље за шти ће но у окви ру про стор но кул тур ноисто
риј ске це ли не „Гро бља ван упо тре бе”. Гро бље има по
вр ши ну од око 5.000 ме та ра ква драт них и од ли ку ју га 
ин те ре сант ни спо ме ни ци, као и не ко ли ко гроб ни ца зна
чај них лич но сти ве за них за про шлост гра да, као и за 
исто ри ју ру син ске за јед ни це и ње ног кул тур ног и про
свет ног де ло ва ња у Но вом Са ду. На овом гро бљу је по
себ но за шти ће но јед но гроб но ме сто са спо ме ни ком.

Је вреј ско гро бље об у хва та по вр ши ну од при бли жно 
1,5 хек та ра и на ла зи се у Ули ци До жа Ђер ђа у не по сред
ној бли зи ни тзв. Ком плек са ка то лич ког гро бља. Нај ста
рији са чу ва ни спо ме ни ци на Је вреј ском гро бљу да ти ра ју 
с по чет ка XIX ве ка. По пут оста лих исто риј ских гро ба ља 
у Но вом Са ду, би ло је ак тив но до 1974. го ди не. Од 1984. 
го ди не, из но ва је отво ре но за са хра њи ва ње под по себ ним 
усло ви ма. Да нас је по пут оста лих исто риј ских гро ба ља 
у Но вом Са ду и Је вреј ско гро бље за шти ће но у окви ру 
про стор но кул тур ноисто риј ске це ли не „Гро бља ван 
упо тре бе”. На ве ли ком бро ју гроб ни ца, од но сно спо ме
ни ка ко ји се ме ђу соб но раз ли ку ју по сво јим ар хи тек тон
ским ка рак те ри сти ка ма, уоч љи ви су сим бо ли ве за ни за 
ју да и зам чи ме је кон фе си о нал ни, од но сно вер ски и ет
нич ки иден ти тет са хра ње них гра ђа на ја сно на гла шен. 
Пре фор ми ра ња овог гро бља, у Но вом Са ду су по сто ја ла 
два ста ри ја гро бља на ко ји ма су са хра њи ва ни при пад
ни ци је вреј ске на ци о нал не за јед ни це у гра ду. Пр во и нај
ста ри је, би ло је при бли жно ло ци ра но на углу да на шње 
Ули це кра ља Алек сан дра и Бу ле ва ра Ми хај ла Пу пи на, 
од но сно на ла зи ло се у оно вре ме ној Го спод ској ули ци 
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по ред ста ре Си на го ге са гра ђе не 1717. го ди не ко ја се на
ла зи ла по ред да на шњег хо те ла Вој во ди не. На ње му су се 
са хра не оба вља ле од 1717. до 1749. го ди не ка да је пре ма 
од лу ци Ма ги стра та из ме ште но на оно вре ме ни обод гра да 
по ред ру кав ца Ду на ва. То дру го гро бље у Но вом Са ду, 
на ко јем су са хра њи ва ни Је вре ји на ла зи ло се у да на шњој 
Ули ци Алек се Шан ти ћа (не ка да шњој Ху ња ди је вој) и 
би ло је ак тив но од сре ди не XVI II до по чет ка XIX ве ка 
од када је фор ми ра но. Да нас, је ди но са чу ва но Је вреј ско 
гро бље у Ули ци До жа Ђер ђа. При ли ком осни ва ња да
на шњег Је вреј ског гро бља, пре ме штен је ма њи део над
гроб них спо ме ни ка са ста рог гро бља ко је се на ла зи ло на 
ме сту да на шње ОШ „Со ња Ма рин ко вић” у Ули ци Алек
се Шан ти ћа.

Је вреј ско гро бље у Но вом Са ду
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У скло пу да на шњег Је вреј ског гро бља, 1905. го ди не 
из гра ђе на је и ре пре зен та тив на Ка пе ла ко ја се у ар хи
тек тон ском и естет ском сми слу од ли ку је са не ко ли ко 

151

Ка пе ла на Је вреј ском гро бљу

Исто риј ска гро бља...



де ко ра тив них је вреј ских сим бо ла на ње ним про зо ри ма, 
као и на фа са ди. Ка пе ла на цен трал ном де лу има и из
гра ђе ну ма њу ку по лу. По ред мо ну мен тал ног ула зног 
пор та ла и цен трал ног ула за ои ви че ног сту бо ви ма из над 
ко јих се на ла зи кру жни про зор из ве ден у фор ми ви тра
жа са сим бо лом Да ви до ве зве зде, на ле вој стра ни спо
ља шњег зи да ка пе ле са уну тра шње стра не гро бља на
ла зи се и угра ђе на мер мер на пло ча из дру ге по ло ви не 
XVI II ве ка са тек стом мо ли тве на хе бреј ском ко ја је пре
не та са ста ри јег (прет ход ног) Је вреј ског гро бља. По ред 
ње, са уну тра шње стра не гро бља, на ла зе се два ве ли ка 
уни форм на пра во у га о на про зо ра на ко ји ма та ко ђе по сто
је сим бо ли Да ви до ве зве зде. Ен те ри јер Ка пе ле је скла дан 
и укра шен лу ко ви ма на та ва ни ци ко је се на до ве зу ју на 
ку по лу, као и са не ко ли ко цр них мер мер них и дру гих 
пло ча са раз ли чи тим нат пи си ма. Та ко из над глав ног 
ула за у Ка пе лу по сто ји пло ча са нат пи сом на је вреј ском 
је зи ку ко ја са др жи текст мо ли тве, док се на уну тра шњем 
зи ду из ме ђу ве ли ких про зо ра окре ну тих ка уну тра шњој 
стра ни гро бља на ла зи цр на мер мер на пло ча ои ви че на 
злат ним окви ром ко ја са др жи текст на ма ђар ском је зи ку 
ко ји упу ћу је на го ди ну град ње Ка пе ле, ње ног ар хи тек ту, 
оно вре ме ног над ра би на Је вреј ске (вер ске) оп шти не, као и 
на ис так ну те чла но ве је вреј ске вер ске за јед ни це у Но вом 
Са ду. По ред на ве де ног, са др жај тек ста на пло чи гла си:

„Бо гу у сла ву и част успо ме не на ших дра гих по кој
ни ка, по диг нут је овај све ти храм 5665 (хе бр.) – (1905) 
го ди не од стра не но во сад ске Хе вре Ка ди ше […] Све
ви шњи, го спо да ру жи во та и смр ти! Уде ли ду ша ма 
на ших по здра вље них тво ју не бе ску на гра ду и до зво
ли им да ужи ва ју у сла ви твог сја ја! Бу ди по здра вљен 
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о Све ви шњи, чи је је по у зда но обе ћа ње: ’Мр тви ће 
ми се јед ном вас кр сну ти’. Амен.”

По ред по ме ну тих нат пи са у уну тра шњо сти Ка пе ле 
са ле ве стра не зи да од ула за по сто ји и мер мер на пло ча 
са име ни ма са хра ње них вој ни ка у Пр вом свет ском ра ту 
ко ји су слу жи ли у ау стро у гар ској вој сци, као и са име ни
ма пре ми ну лих ру ских за ро бље ни ка је вреј ске на цио нал
не при пад но сти.

У кон тек сту про у ча ва ња кул ту ре се ћа ња, ка ко ин
ди ви ду ал не, та ко и ко лек тив не, Је вреј ско гро бље у Но вом 
Са ду пред ста вља по себ но ин те ре сант ну ло ка ци ју ко ја 
се сва ка ко као це ли на мо же де фи ни са ти као „про стор 
се ћа ња” и ко ја пред ста вља зна ча јан сег мент про шло сти 
Но вог Са да и иден ти те та ње го вих гра ђа на. Ово ме по
себ но до при но си чи ње ни ца што се у скло пу Је вреј ског 
гро бља на ла зи спо менобе леж је по зна то под на зи вом 
„Спо ме ник жр тва ма фа ши стич ког те ро ра”, ко је за пра во 
пред ста вља јед но од два кључ на ме ста офи ци јел не град
ске ко ме мо ра ци је жр тва ма Хо ло ка у ста у Но вом Са ду. 
Као јед но од три глав на спо ме нич ка обе леж ја на про
сто ру гра да по све ће но ци вил ним жр тва ма стра да лим 
у Дру гом свет ском ра ту, овај спо ме ник за јед но са мо ну
мен том „По ро ди ца” по све ће ним жр тва ма Но во сад ске 
ра ци је и спо менпло чом на Си на го ги по све ће ној де пор
та ци ји но во сад ских Је вре ја, пред ста вља ме сто зва нич не 
ко ме мо ра ци је пред став ни ка Гра да и ло ка ци ју од ве ли ке 
ва жно сти за не го ва ње кул ту ре се ћа ња на стра да ле ци ви
ле то ком Дру гог свет ског ра та у Но вом Са ду. Та ко ђе, ова 
ло ка ци ја за јед но са Си на го гом, у сим бо лич ком сми слу 
чи ни кључ ну тач ку ве за ну за жр тве Хо ло ка у ста на про
сто ру гра да, од но сно пред ста вља ло ка ци ју ко ме мо раци је 
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и ме ста се ћа ња на гра ђа не Но вог Са да је вреј ске на цио нал
не при пад но сти ко ји су стра да ли то ком Дру гог свет ског 
ра та. Дан се ћа ња и офи ци јел не град ске ко ме мо ра ци је 

Спо ме ник жр тва ма фа ши стич ког те ро ра на Је вреј ском гро бљу
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ко ја се од но си на спо менобе леж је на овој ло ка ци ји пред
ста вља 27. ја ну ар ко ји је уста но вљен као Ме ђу на род ни 
дан се ћа ња на жр тве Хо ло ка у ста. За раз ли ку од ове ло
ка ци је, спо менобе леж је на Си на го ги има на гла ше ни 
ло кал ни ка рак тер и ве за но је за 26. април, од но сно за Дан 
ка да се обе ле жа ва по че так де пор та ци је но во сад ских 
Је вре ја у кон цен тра ци о не ло го ре смр ти. Спо менобе
леж је на Је вреј ском гро бљу из ра ђе но је од бе лог мер ме ра 
и на ње му су пред ста вље ни је вреј ски на ци о нал ни и вер
ски сим бо ли – сед мо кра ки је вреј ски свећ њак (ме но ра) 
и пред ста ва Да ви до вог шти та тј. зве зде (Ма ген Да вид), 
чи ме је и на овај на чин до дат но на гла ше на ет нич ка атри
бу ци ја жр та ва ко ји ма је овај спо ме ник по диг нут. Цео 
про стор Је вреј ског гро бља у скло пу чи је це ли не се на ла
зи и ово спо менобе леж је, за пра во има на гла ше ни ко
ме мо ра тив ни ка рак тер и пред ста вља ви ше ди мен зи о но 
ме сто се ћа ња ко је по ред Си на го ге има ис так ну ти зна чај 
у кон тек сту иден ти фи ка ци је и ко лек тив ног иден ти те та 
при пад ни ка је вреј ске за јед ни це у Но вом Са ду. Та ко ђе, 
ком плекс Је вреј ског гро бља пред ста вља и про стор „ко
лек тив не тра у ме” јед не на ци о нал не и вер ске за јед ни це, 
бу ду ћи да су на мно гим по је ди нач ним гро бо ви ма ис пи
са на име на по ги ну лих у кон цен тра ци о ним ло го ри ма 
смр ти или на не ким дру гим не по зна тим ло ка ци ја ма у 
скло пу ет но ци да ко ји је то ком Хо ло ка у ста спро ве ден над 
при пад ни ци ма је вреј ске за јед ни це. У том сми слу, број
ни гро бо ви ло ци ра ни на Је вреј ском гро бљу у Но вом Саду 
са др же нат пи се ко ји упу ћу ју на име на и суд би ну жр та
ва и као та кви за пра во пред ста вља ју сим бо лич но ме сто 
ко нач ног по чин ка број них гра ђа на Но вог Са да је вреј ске 
ет нич ке при пад но сти чи ји по смрт ни оста ци ни ка да 
ни су про на ђе ни или ко ји су по ко па ни у скло пу ма сов них 
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гроб ни ца ра су тих ши ром Евро пе ко је су на ста ле као ре
зул тат ге но цид них и зло чи нач ких по ду хва та у скло пу 
тзв. Ко нач ног ре ше ња.

Је вреј ско гро бље је не ко ли ко пу та би ло на ме ти ху
ли га на, та ко да су по је ди ни из у зет но вред ни над гроб ни 
спо ме ни ци оште ће ни, обо ре ни и по ло мље ни.

На за рен ско гро бље за хва та по вр ши ну од око 700 
ме та ра ква драт них и ло ци ра но је на Ки сач ком пу ту, се
ве ро за пад но од Ал ма шког гро бља. До да нас је на ње му 
остао са чу ван ма ли број гро бо ва и спо ме ни ка, али се на 
осно ву њих мо же кон ста то ва ти да је гро бље на ста ло сре
ди ном XIX ве ка. Као и оста ла исто риј ска гро бља на про
сто ру Но вог Са да, би ло је ак тив но до 1974. го ди не. Де це
ни ју ка сни је, од но сно 1984. го ди не од лу ком оно вре ме них 
град ских вла сти, гро бље је опет ак ти ви ра но, али је на 
ње му до зво ље но са мо по ла га ње ур ни у већ по сто је ћа 
гроб на ме ста. Исте го ди не, про гла ше но је и спо ме ни ком 
кул ту ре. Од 1991. го ди не је по пут оста лих исто риј ских 
гро ба ља Но вог Са да и На за рен ско гро бље за шти ће но у 
окви ру про стор но кул тур ноисто риј ске це ли не „Гро бља 
ван упо тре бе”. Оно да нас, по ред На за рен ског мо ли тве
ног до ма, пред ста вља кључ ну тач ку у кон тек сту иден
ти фи ка ци је ста нов ни ка Но вог Са да ко ји прак ти ку ју 
об ре де пре ма на за рен ским вер ским уче њи ма. Ујед но, 
На за рен ско гро бље пред ста вља нај бит ни је ма те ри јал но 
све до чан ство ко је го во ри о про шло сти на за рен ске вер
ске за јед ни це на про сто ру Но вог Са да.

Ри мо ка то лич ко гро бље Ма јур, од но сно Но во ма-
јур ско гро бље ло ци ра но је у про ду жет ку пор те Цр кве 
Све тог Ро ка у Пе тро ва ра ди ну, на пу ту пре ма Срем ским 
Кар лов ци ма. Гро бље је на ста ло у око ли ни не ка да шње 
гро бљан ске Ка пе ле Све тог Ро ка на чи јем ме сту је ка сни
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је из гра ђе на пр ва цр ква чи ја је град ња за по че ла 1759. 
го ди не. Да нас се на ис тој ло ка ци ји на ла зи Цр ква Све тог 
Ро ка ко ја је са гра ђе на 1808. го ди не и ко ја се од ли ку је нео
кла си ци стич ким и ба рок ним ар хи тек тон ским еле менти
ма. На Но во ма јур ском гро бљу су још од кра ја XVI II ве ка 
са хра њи ва ни жи те љи ло кал не жу пе, од но сно на ње му су 
са хра њи ва ни ста нов ни ци Но вог ма ју ра (тзв. Ро ко вог до ла) 
ко ји су пре те жно би ли Шок ци и Бу њев ци и ко ји су насе
ља ва ли про стор Пе тро ва ра ди на још од кра ја XVI ве ка. 
Ве ћи на гро бо ва на овом гро бљу при па да упра во по кој
ни ци ма ових ет нич ких за јед ни ца, као и при пад ни ци ма 
хр ват ске на ци о нал не при пад но сти, од но сно нека да шњим 
ста нов ни ци ма Пе тро ва ра ди на ко ји су пре те жно би ли 
ри мо ка то лич ке кон фе си о нал не про ве ни јен ци је. Гро бље 
је ак тив но и да нас, иа ко игра се кун дар ну уло гу у од но су 
на гро бље ло ци ра но на Тран џа мен ту. У скло пу гро бља 
по сто ји и ка ме ни цен трал ни гро бљан ски Крст из гра ђен 
1918. го ди не на чи јем по ста мен ту је укле сан нат пис „Спо
мен Бо гу на сла ву и на спас ду ша сви ју ви ер них!”.

Гро бље Тран џа мент, у свом скло пу за пра во об у хва
та Ста ро ка то лич ко гро бље (Ста ро ма јур ско гро бље), које 
се на ла зи у Ули ци Ду нав ске ди ви зи је на Тран џа мен ту, 
за тим тзв. Но во ста ро ма јур ско гро бље, ко је се на до везу
је на Ста ро ка то лич ко, тј. Ста ро ма јур ско гро бље, Вој но 
гро бље и тзв. Му сли ман ско гро бље.

Ста ро ка то лич ко гро бље или Ста ро ма јур ско гро
бље об у хва та по вр ши ну по ред Вој ног гро бља и да ти ра 
из 1748. го ди не. На ста ло је на кон га ше ња ста ри јег гро бља 
на Ста ром ма ју ру (Љу де ви то вом до лу) ко је је по сто ја ло 
по чет ком XVI II ве ка у око ли ни ста ре Ису со вач ке цр кве 
на чи јем је ме сту да нас ло ци ра на но ви ја Цр ква Уз ви ше
ња све тог Кри жа са гра ђе на 1812. го ди не. Ста ро ма јур ско 
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гро бље се од ли ку је ни зом ста рих и ар хи тек тон ски ин
те ре сант них спо ме ни ка и гроб ни ца, као и са не ко ли ко 
гроб ни ца зна ме ни тих лич но сти из про шло сти Пе тро ва
ра ди на и Но вог Са да. На овом гро бљу су у по чет ку са хра
њи ва ни ста нов ни ци Пе тро ва ра ди на (пре те жно Ста рог 
ма ју ра) ри мо ка то лич ке кон фе си о нал не при пад но сти. 
Од 1974. го ди не, од но сно на кон га ше ња исто риј ских гро
ба ља на про сто ру Но вог Са да, у скло пу овог гро бља су 
по че ли да се са хра њу ју и при пад ни ци дру гих кон фе си
ја. Гро бље је ак тив но и да нас, али се про стор но ви ше не 
ши ри. У ње го вом скло пу се на ла зи и ма ња Ка пе ла нови
јег да ту ма из град ње.

Ка то лич ко, или тзв. Но во ста ро ма јур ско гро бље та
ко ђе је ло ци ра но у Ули ци Ду нав ске ди ви зи је. На ста ло је 

Тран џа мент – Но во ста ро ма јур ско гро бље
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по чет ком XIX ве ка због по тре бе про ши ре ња Ста рог като
лич ког, од но сно Ста рог ма јур ског гро бља од ко јег га да нас 
раз два ја спо ред на пут на ко му ни ка ци ја. Из у зев број них 
за ни мљи вих спо ме ни ка и гроб ни ца у сре ди шту исто риј
ског де ла овог гро бља на ла зи се ви со ки ка ме ни Крст на 
по ста мен ту ко ји је из гра ђен 1908. го ди не и ко ји пред ста
вља нај мар кант ни ју и цен трал ну тач ку у окви ру гро бља.

У скло пу овог гро бља та ко ђе се на ла зи и за јед нич
ка гроб ни ца пар ти за на ко ји су стре ља ни у Ву ко ва ру 19. 
ок то бра 1941. го ди не и чи ји су по смрт ни оста ци ка сни је 
пре не се ни и по ко па ни на овој ло ка ци ји. Ка ме на гробни ца 
у ко јој по чи ва ју по смрт ни оста ци де вет на ест по кој ни ка 
пред ста вља спо менобе леж је и ме сто се ћа ња на стре ља не 
при пад ни ке пар ти зан ских од ре да и ло кал не иле гал не 
гру пе На род но о сло бо ди лач ке вој ске ко ја је де ло ва ла на 
про сто ру Пе тро ва ра ди на. У том кон тек сту, ова гроб ни ца 
пред ста вља ло ка ци ју зва нич не град ске ко ме мо ра ци је, 
као и ме мо ри јал на стра да ле при пад ни ке ан ти фа ши стич
ког по кре та ко ји су стре ља ни пре ма од лу ци Вој ног су да 
ква зи по ли тич ке на ци стич ке Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске. С об зи ром на њен ме мо ри јал ни и ко ме мо ра тив ни 
зна чај, по ме ну та гроб ни ца са спо менобе леж јем за у зи ма 
зна чај но ме сто у окви ру не го ва ња кул ту ре се ћа ња и ко
лек тив не ме мо ри је Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на.

До 1968. го ди не на овом гро бљу су са хра њи ва ни 
ис кљу чи во по кој ни ци ри мо ка то ли ци, док се да нас са хра
њу ју пре ми ну ли гра ђа ни раз ли чи тих кон фе си ја. То ком 
про те кле две де це ни је овај део гро бља на Тран џа мен ту 
је у ве ли кој ме ри про ши рен с об зи ром на чи ње ни цу да 
по ред да нас нај ве ћег и глав ног ви ше кон фе си о нал ног цен
трал ног Град ског гро бља ко је од 1974. го ди не по сто ји у 
Но вом Са ду, гро бље на Тран џа мен ту пред ста вља је ди но 

159

Исто риј ска гро бља...



ак тив но гро бље на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва ра ди
на на ко ме је до зво ље но ши ре ње, од но сно фор ми ра ње 
но вих гроб них ме ста.

Вој но гро бље је нај ста ри је гро бље на Тран џа мен ту 
око ко јег је ка сни је фор ми ра но ци вил но гро бље. Ујед но, 
с об зи ром на чи ње ни цу да је на ста ло нај ка сни је то ком 
пр ве по ло ви не или сре ди не XVI II ве ка, оно пред ста вља 
нај ста ри је до да нас са чу ва но гро бље на про сто ру Но вог 
Са да и Пе тро ва ра ди на. Ово гро бље је за пра во тре ће 
вој нич ко гро бље на про сто ру Пе тро ва ра ди на ко је је на
ста ло од по чет ка град ње Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве. Нај
ста ри је Вој но гро бље се на ла зи ло на про сто ру да на шње 
Вој не бол ни це у Под гра ђу и би ло је ак тив но кра јем XVII 
ве ка. Са овог гро бља је до да нас остао са чу ван са мо је дан 
над гроб ни спо ме ник ко ји је при па дао јед ном од гра ди
те ља Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве и ко ји је се кун дар но угра
ђен у је дан од уну тра шњих зи до ва не ка да шњег Фра ње
вач ког са мо ста на, од но сно да на шње Вој не бол ни це. 
Спо ме ник овом пу ков ни ку се од ли ку је по себ но ин те
ре сант ним епи та фом. Дру го вој но гро бље у Пе тро ва ра
ди ну на ста ло је кра јем XVII ве ка и би ло је ло ци ра но са 
де сне стра не пу та иза Бе о град ске ка пи је дуж да на шње 
ло ка ци је Мо ли на ри је вог пар ка. Да нас не по сто је ви дљи
ви оста ци овог гро бља иа ко се ис под по вр ши не зе мље 
на ла зи неко ли ко хи ља да не ис ко па них гро бо ва, од но сно 
по смрт них оста та ка ау стриј ских и осман ских вој ни ка 
стра да лих у ве ли ким бит ка ма ко је су се од и гра ле у око
ли ни Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве. Са хра ње ни на овим 
да нас не по сто је ћим вој ним гро бљи ма су ве ћи ном по ги
ну ли вој ни ци раз ли чи те ет нич ке и вер ске при пад но сти, 
као и раз ли чи тог ре ги о нал ног тј. ге о граф ског по ре кла 
ко ји су стра да ли при ли ком оп са де Пе тро ва ра ди на 1694. 
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го ди не, као и оних ко ји су по ги ну ли то ком чу ве не и 
изу зет но зна чај не Бит ке на Ве зир цу код Пе тро ва ра ди на 
1716. го ди не.

На да на шњем Вој ном гро бљу по сто ји низ над гроб
них спо ме ни ка вој них ли ца раз ли чи те кон фе си о нал не 
и ет нич ке при пад но сти из раз ли чи тих пе ри о да про шло
сти од пр ве по ло ви не, од но сно сре ди не XVI II ве ка до 
по чет ка Дру гог свет ског ра та. Су де ћи по нат пи си ма на 
спо ме ни ци ма, са хра ње ни на Вој ном гро бљу у Пе тро ва
ра ди ну су уз не ко ли ко из у зе та ка, до ми нант но при пад
ни ци му шког по ла ко ји су по ги ну ли или умр ли од по сле
ди ца ра ња ва ња у ра ном или у сред њем жи вот ном до бу, 
што је ге не рал но ка рак те ри сти ка за оп шти про фил особа 
са хра ње них на вој нич ким гро бљи ма. Спе ци фич ност овог 
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гро бља пред ста вља ју са чу ва ни над гроб ни спо ме ни ци 
од ко јих су не ки уни форм ни, док се ве ћи на од ли ку је раз
ли чи тим ар хи тек тон ским, естет ским и ико но граф ским 
еле мен ти ма укљу чу ју ћи раз ли чи то стил ски об ли ко ва не 
нат пи се на раз ли чи тим пи сми ма, као и епи та фе на разли
чи тим је зи ци ма. Та ко су на спо ме ни ци ма име на по ги ну
лих и епи та фи ис пи са ни ла ти ни цом, го ти цом, ћи ри ли
цом, од но сно нат пи си ко ји се уо ча ва ју на спо ме ни ци ма 
су на не мач ком, ма ђар ском, срп ском, сло вач ком, че шком, 
пољ ском, ла тин ском, као и на арап ском је зи ку. По ред 
по ме ну тих, на гро бљу су са хра ње ни и вој ни ци ал бан ске 
на ци о нал не при пад но сти.

Нај ве ћи број са хра ње них вој ни ка стра дао је то ком 
јед но и по го ди шње оп са де Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве у 
вре ме ре во лу ци о нар не 1848/49. го ди не ка да су у око ли ни 
Твр ђа ве во ђе не ин тен зив не бит ке. Упра во ве за но за ове 
до га ђа је на цен трал ном де лу Вој ног гро бља из гра ђе но 
је мо ну мен тал но ка ме но спо менобе леж је у фор ми ма
сив ног мер мер ног обе ли ска пи ра ми дал ног об ли ка укра
ше ног еле мен ти ма по пут ме тал ног кр ста на ње го вом 
вр ху и ме тал ним пло ча ма на боч ним стра на ма спо ме
ни ка са нат пи си ма на не мач ком је зи ку и осо бе ним ико
но граф ским тј. хе рал дич ким при ка зом. Спо ме ник се 
на ла зи из над ко лек тив не гроб ни це у ко јој су са хра ње ни 
из ги ну ли при пад ни ци ко манд ног ка дра ау стриј ске вој
ске. По диг нут је 1850. го ди не од стра не при пад ни ка 22. 
пе шач ког ба та љо на на спо мен по ги ну лим са бор ци ма, 
од но сно у спо мен на стра да ле офи ци ре, вој ни ке и пле
ми ће то ком Ре во лу ци је 1848/49. го ди не. Нат пис на јед ној 
од пло ча го во ри о бро ју стра да лих то ком Ре во лу ци је под 
зи ди на ма Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве чи ји се по смрт ни 
оста ци на ла зе у окви ру овог гро бља и гроб ни це. Су де ћи 
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по нат пи су то ком ре во лу ци о нар них су ко ба је у око ли ни 
Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве стра да ло 60 офи ци ра, је дан 
вој ни ле кар и 1.229 вој ни ка. Ме ђу стра да лим вој ни ци ма 
ко ји су се бо ри ли на ау стриј ској стра ни је и ве ли ки број 
Ср ба. Чи ње ни ца да је на кон го ди ну да на од рат них зби
ва ња из гра ђе но ово спо менобе леж је са ко лек тив ном 
гроб ни цом све до чи о то ме да је ло ка ци ја Вој ног гро бља 
пред ста вља ла ме сто ко ме мо ра ци је и ме сто се ћа ња са 
из ра же ним на ра ти ви ма пре жи ве лих о ми ну лим до га ђа
ји ма. Та ко ђе, спо менобе леж је ко је пред ста вља цен трал
ни ме мо ри јал на стра да ле вој ни ке, све до чи ујед но и о 
оно вре ме ним по ли тич ким тен ден ци ја ма по бед нич ке 
(ау стриј ске) стра не у су ко бу. Сва ка ко, на ра ти ви о овим 
до га ђа ји ма су по сте пе но бле де ли ка ко су про ти ца ле де
це ни је и ка ко су у скла ду са тим по ла ко уми ра ли и акте
ри ко ји су би ли уче сни ци су ко ба у око ли ни Пе тро ва ра
дин ске твр ђа ве 1848/49. го ди не. Пре лом на го ди на, ка да 
ова ло ка ци ја, од но сно цен трал ни спо ме ник на њој, пре
ста је да бу де ме сто жи ве, од но сно ак тив не ко ме мо ра ције 
и ко лек тив не ме мо ри је по ли тич ких (др жав них) су бјека та 
је 1918. ка да до ла зи до рас па да Ау стро у гар ске мо нар хије 
на кон ње ног по ра за у Пр вом свет ском ра ту. Мо гу ће је 
ипак да су по је ди ни аспек ти жи вих се ћа ња на овај ме мо
ри јал у из ве сном сми слу осла би ли, бар што се тиче оно
време не ко ме мо ра ци је и кул ту ре се ћа ња на др жав ном 
ни воу, још 1867. го ди не, од но сно на кон Ау строугар ске 
на год бе. С дру ге стра не, ве ро ват но су из ве сна се ћа ња 
ипак оп ста ла и на кон 1918. го ди не, бу ду ћи да ме мо ри јал 
пред ста вља и спо ме ник Ср би ма, као и оста лим Сло ве
ни ма ко ји су ра то ва њем на ау стриј ској стра ни у кон
флик ту на сто ја ли да се из бо ре за ве ћа гра ђан ска пра ва 
у окви ру Хаб збур шке мо нар хи је, од но сно да се од у пру 
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ин тен зив ном про це су ма ђа ри за ци је. Ипак, ове кон ста
та ци је пред ста вља ју са мо хи по те зу ко ју за са да ни је мо
гу ће утврди ти без се ри о зни јих ис тра жи ва ња.

Спо менобе леж је по све ће но стра да лим вој ни ци ма  
то ком Ре во лу ци је 1848/49. го ди не
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По себ но ин те ре сант ну це ли ну у окви ру ком плек са 
Вој ног гро бља на Тран џа мен ту пред ста вља пар це ла са 
45 уни форм них јед но став них ка ме них кр сто ва са ме тал
ним пло чи ца ма на ко ји ма су би ла ис пи са на име на фран
цу ских вој ни ка ко ји ни су по ги ну ли то ком бор бе, већ су 
пре ми ну ли од епи де ми је тзв. шпан ске гро зни це (гри па), 
1918. го ди не. Фран цу ски вој ни ци су као са ве зни ци за
јед но са по бед нич ком срп ском вој ском 9. но вем бра 1918. 
го ди не кроз Бе о град ску ка пи ју ушли у Пе тро ва ра дин и 
Но ви Сад на кон по вла че ња ау стро у гар ских тру па из гра
да. Кр сто ви су јед но став ног об ли ка и да нас на нај ве ћем 
бро ју њих ви ше не по сто је са чу ва не ме тал не пло чи це са 
име ни ма и пре зи ме ни ма са хра ње них вој ни ка. Ипак, 
су де ћи по са чу ва ним пло чи ца ма мо же се кон ста то ва ти 

Уни форм ни ка ме ни кр сто ви са ме тал ним пло чи ца ма 
пре ми ну лих фран цу ских вој ни ка
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да је ме ђу фран цу ским вој ни ци ма би ло и вој ни ка по ре
клом из Афри ке ко ји су у скло пу фран цу ске вој ске слу
жи ли као на јам ни ци.

У окви ру Вој ног гро бља на Тран џа мен ту су са хра
ње не и не ке ис так ну ти је лич но сти ко је су оба вља ле вој
нич ку слу жбу. Због кул тур ноисто риј ске вред но сти, по
је ди на гроб на ме ста, укљу чу ју ћи и ка ме ни спо ме ник у 
фор ми обе ли ска, на ла зе се на ли сти за шти ће них спо ме
ни ка кул ту ре. На Вој ном гро бљу до ми ни ра ју гро бо ви 
са хра ње них му шка ра ца, иа ко по сто је и рет ки из у зе ци, 
од но сно гроб них ме ста при пад ни ца жен ског по ла. У окви
ру по вр ши не Вој ног гро бља, од но сно на ње го вом обо ду 
на ла зи се не ко ли ко гро бо ва са спо ме ни ци ма вој ни ка 
ко ји су при па да ли ислам ској ве ро и спо ве сти. Ме ђу тим, 
де це ни ја ма ка сни је, од но сно од 1980. го ди не на ру бу Вој
ног гро бља по че ло је да се фор ми ра тзв. Му сли ман ско 
гро бље на ко јем су са хра не оба вља не про тив но од лу ци о 
са хра њи ва њу и гро бљи ма. Са овом прак сом се пре ки нуло 
1992. го ди не ка да је на цен трал ном Град ском гро бљу у 
Но вом Са ду омо гу ће но раз гра ни че но са хра њи ва ње по 
кон фе си ја ма чи ме је обез бе ђе но ме сто и за са хра њи ва
ње гра ђа на му сли ман ске ве ро и спо ве сти. Вој но гро бље 
је де це ни ја ма би ло за пу ште но, због че га је на ње му до ла
зи ло до нео бич них са хра на по пут са хра њи ва ња кућ них 
љу би ма ца. Ипак, без об зи ра на то што је ова квим уко пи
ма, Вој но гро бље де ли мич но де ва сти ра но и на ру ше но у 
кон тек сту ње го ве ја сно од ре ђе не из вор не на ме не и кон
цеп ци је, тре ба по ме ну ти је дан ин те ре сан тан ка ме ни 
спо ме ник на стао ше зде се тих го ди на XX ве ка ко ји је по
све ћен уги ну лом кућ ном љу бим цу, од но сно псу од стра не 
ње го вог вла сни ка на ко ме сто ји укле сан ци тат „Вер ност 
за вер ност. Мо ја до бра и вер на ку ца Ри та 1964–19..”. Да кле, 
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на над гроб ном спо ме ни ку је по ред спе ци фич ног епи
та фа укле са на го ди на ро ђе ња (или мо жда усва ја ња), али 
не и смр ти уги ну лог кућ ног љу бим ца. Овај спо ме ник, 
иа ко пот пу но одво јен од кон тек ста ве за ног за при мар ни 
кул тур ноисто риј ски зна чај Вој ног гро бља у Пе тро ва ра
ди ну, ви ше не го сли ко ви то ука зу је на ову ло ка ци ју као 
ме сто ин ди ви ду ал ног се ћа ња, од но сно на Вој но гро бље 
у Пе тро ва ра ди ну као на ви ше ди мен зи о нал ни „про стор 
се ћа ња” на ко јем очи глед но по сто је ком плек сне и крај ње 
нео че ки ва не ди мен зи је лич не кул ту ре се ћа ња по је ди них 
ста нов ни ка Пе тро ва ра ди на и Но вог Са да, од но сно у кон
крет ном слу ча ју, ли це ко је је свом кућ ном љу бим цу по
све ти ло спо ме ник при лич но упе ча тљи вих ди мен зи ја и 
ар хи тек тон ског об ли ка. Сва ка ко, оста је отво ре но пи та ње 
да ли је спо ме ник и за и ста на чи њен за кућ ног љу бим ца, 
или је вла сник евен ту ал но при сту пио мо ди фи ка ци ји јед
ног од број них ста ри јих спо ме ни ка у окви ру овог гро бља 
на ко ји ма не по сто је ни ка кве озна ке, од но сно нат пи си 
ко ји би ука зи ва ли на пер со на ли за ци ју по је ди них гроб
нихме ста, тј. по кој ни ка. У сва ком слу ча ју, на ве де ни при
мер је из у зет но ин те ре сан тан и зна ча јан за пер цеп ци ју 
гро ба ља као ком плек сних про сто ра лич них и ко лек тив
них се ћа ња. Од но сно, по сма тран у да том вре мен ском и 
про стор ном кон тек сту, пред ста вља сва ка ко је дин стве но 
нео би чан фе но мен из ко јег се иш чи та ва ју раз ли чи ти 
емо тив ни аспек ти лич не кул ту ре се ћа ња.

На руб ном де лу Вој ног гро бља на Тран џа мен ту, по
сто ји и спо менобе леж је у об ли ку ру ског пра во слав ног 
осмо кра ког кр ста, по све ће но пре ми ну лим ру ским вој
ни ци ма за ро бље ним у Пр вом свет ском ра ту. Ка ме ни 
Спо менкрст на по ста мен ту чи ји је део сти ли зо ван на 
на чин да асо ци ра на об лик тен ков ске гра на те, по ста вљен 
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на гроб ни цу у ко јој се на ла зе оста ци 96 вој ни ка ру ске 
вој ске ко ји су пе ри од од за ро бља ва ња, па до сво је смр ти 
про ве ли у ау стро у гар ским ло го ри ма. Ве ћи на жр та ва је 
у јед ном пе ри о ду би ла сме ште на у им про ви зо ва не ло гор
ске ба ра ке на ста рој но во сад ској Же ле знич кој ста ни ци 
и пре ми ну ла је од по сле ди ца ра ња ва ња, као и од по сле
ди ца бо ле сти за до би је них због не а де кват них жи вот них 
усло ва у ло го ру. Иа ко да нас прак тич но не по сто ји ни
ка кво се ћа ње на тра гич но стра да ле ру ске за ро бље ни ке, 
у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та при пад ни ци ру ске 
еми гра ци је ко ји су се на кон Ок то бар ске ре во лу ци је на
стани ли у Но вом Са ду су кроз де ло ва ње но во сад ског 
огран ка „Ру ске ма ти це” овим ло ка ци ја ма при да ва ли 
по се бан зна чај. О то ме све до чи и чи ње ни ца да је по сто
ја ла ини ци ја ти ва да се са гра ди ру ска спо менцр ква бла
го по чив шем кра љу Алек сан дру I Ује ди ни те љу на углу 
ули ца Фу то шке и Бра ће Риб ни кар, у чи јој би крип ти били 
по хра ње ни зем ни оста ци 204 ру ска вој на за ро бље ни ка 
ко ји су из ме ђу 1915. и 1918. пре ми ну ли у Но вом Са ду. 
Иа ко су сред ства за град њу хра ма би ла обез бе ђе на, изби
ја ње Дру гог свет ског ра та и ка сни је по ли тич ке кон сте ла
ци је су за у век за у ста ви ле ре а ли за ци ју овог пла на. Ру ски 
за ро бље ни ци ко ји су у Но вом Са ду пре ми ну ли од ис цр
пље но сти и раз ли чи тих за ра зних бо ле сти ко је су из би
ја ле због из у зет но ло ших хи ги јен ских усло ва ко ји су вла
да ли у ло го ру у ко ме су би ли ста ци о ни ра ни, нај ве ћим 
де лом су од стра не ау стро у гар ске вој ске би ли за ро бље ни 
на Га ли циј ском фрон ту. Спо ме ник на Вој ном гро бљу на 
Тран џа мен ту и иден тич но спо менобе леж је ко је је исте, 
1929. го ди не, по ста вље но на Ус пен ском гро бљу у Но вом 
Са ду, из гра ђе на су сред стви ма ру ске еми гра ци је, од но
сно но во сад ског огран ка кул тур нопро свет ног удру же
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ња „Ру ска ма ти ца” и њи хов ар хи тек та је био Ге ор гиј Ни
ко ла је вич Шре тер. Из вор ни об ли ци ових спо ме ни ка су 
би ли не што дру га чи ји од да на шњих ре кон стру и са них 
спо ме ни ка на Ус пен ском и на Вој ном гро бљу. Од но сно, 
из вор но су се на ма сив ним сте пе на стим ка ме ним по сто
љи ма уз ди за ли дру ги ма њи по ста мен ти на чи ње ни од 
по че ти ри ори ги нал не гво зде не то пов ске гра на те ко је 
су би ле умет ну те у вер ти кал на ка ме на ле жи шта и из над 
ко јих су се уз ди за ли ве ли ки и вит ки осмо у га о ни. тј. тзв. 
ру ски кр сто ви. На до њим ква драт ним по сто љи ма спо
ме ни ка, са све че ти ри стра не на ла зи ле су се по че ти ри 
бе ле мер мер не пло че. На фрон тал ним пло ча ма је на ру
ском је зи ку био ис пи сан текст: „Ру ским вој ни ци ма, овде 
умр лим у за ро бље ни штву 1915–1918. г. – Ру ска ма ти ца 
1929 г.”. На кон Дру гог свет ског ра та, ве ћи део од пре ко 
2.000 Ру са ко ји се на се лио у Но вом Са ду по сле Ок то бар
ске ре во лу ци је је на кон ус по ста вља ња ко му ни стич ког 
ре жи ма у та да шњој ФНРЈ еми гри рао на За пад. Од ла зак 
ве ћи не при пад ни ка ру ске за јед ни це, но во у спо ста вље не 
по ли тич ке и дру штве не окол но сти, као и кор пус дру гих 
фак то ра, узро ко ва ли су да ова два спо менобе леж ја вре
ме ном ско ро у пот пу но сти про пад ну. Од но сно, то ком 
се дам де се тих го ди на XX ве ка, оба спо ме ни ка су ско ро 
у пот пу но сти би ла сру ше на. Де ве де се тих го ди на спо ме
ник на Ус пен ском гро бљу је де ли мич но об но вљен од сру
ше них оста та ка, док је до дат но ре кон стру и сан од стра
не Ру ске ма ти це 2006. го ди не. Ипак, да на шњи из глед 
ни је исти као ори ги на лан, с об зи ром на то да је спо ме ник 
знат но ни жи, без до дат них по сто ља у ко ји ма су из вор но 
би ле умет ну те то пов ске гра на те. Дру ги Kрст, ко ји се на
ла зи на Тран џа мен ту та ко ђе је об но вљен 2013. го ди не уз 
по нов но осве ће ње. Ње гов да на шњи из глед ви ше ли чи 
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ори ги нал ним спо менобе леж ји ма не го онај на Ус пен
ском гро бљу. Ре но ви ра њем ова два спо менобе леж ја, она 
су у фор мал ном и ко ме мо ра тив ном сми слу из но ва по
ста ла део ко лек тив не ме мо ри је гра да, али с об зи ром на 
вре мен ску дис тан цу, као и на на ци о нал ну при пад ност 
стра да лих, ни је мо гу ће го во ри ти о по сто је ћим на ра ти
ви ма гра ђа на о ове две ло ка ци је.

Исто риј ска гро бља Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на  
као про сто ри се ћа ња

Луј Вен сан То ма у свом ка пи тал ном де лу о та на то
ло ги ји Ан тро по ло ги ја смр ти, град ска гро бља озна ча ва 
као гра до ве мр твих (не кро по ли се), пре ма ко ји ма ста нов
ни ци има ју раз ли чит од нос ко ји се ме њао у раз ли чи тим 
пе ри о ди ма и ко ји је сва ка ко за ви сио и од кон крет ног гео
граф ског тј. про стор ног кон тек ста. Је дан од нај у ти цај
ни јих ау то ра ко ји се ба вио про бле ма ти ком „пер цеп ци
је о смр ти” у За пад ној Евро пи од сред њег ве ка до да нас, 
чу ве ни фран цу ски исто ри чар Фи лип Ари јес, у свом ути
цај ном де лу Есе ји о исто ри ји смр ти на за па ду, ја сно на
гла ша ва ка ко се до жи вљај смр ти ме њао то ком про шло
сти, што се сва ка ко од ра жа ва ло и на из глед а по себ но на 
ло ка ци је гроб них ме ста и гро ба ља.

Ка да је кон крет но реч о по чет ку пер цеп ци је гро ба
ља као ме ста се ћа ња, ње го ве ко ре не тре ба тра жи ти у 
кон тек сту тен ден ци ја у епо хи ро ман ти зма. Од но сно, фор
ми ра ње на ци о на ли за ма с јед не стра не и ин ди ви ду а ли
зма са дру ге, до при не ло је из град њи све сти у Евро пи о 
гро бљи ма као о ме сти ма се ћа ња. Сва ка ко, за че так пер
со на ли за ци је смр ти се мо же уо чи ти још то ком ре не сан
се, али од сре ди не XVI II ве ка се све ја сни је уо ча ва ње на 
при ва ти за ци ја. Од но сно, ка ко је на то ука зао Фи лип Ари
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јес, про ме на о пер цеп ци ји смр ти а са мим тим и про ме на 
у до жи вља ју и зна ча ју гроб ног ме ста ве зу је се за по че так 
ства ра ња успо ме на а ти ме и прак се ко ја се од но си на по
се те гро бљу. У том сми слу, гро бља по ста ју ме ста се ћа ња 
од вре ме на ка да ло ка ци ја са хра не по ста је део при ват не, 
тј. по ро дич не сфе ре. При кла ња ју ћи се ова квом ста но ви
шту, Пјер Но ра из во ди тер ми но ло шку од ред ни цу о гро
бљи ма као о „про сто ри ма се ћа ња” – Les li e ux des mémo i re. 
Ов де тре ба ука за ти и на по сто ја ње ди стинк ци је у тер ми
но ло шким од ред ни ца ма „се ћа ње” и „пам ће ње”, на ко ју 
су на раз ли чи те на чи не ука за ли Јан Асман, Фер нан до 
Ка тро га, као и не ки дру ги ау то ри. Та ко ђе, ка да се го во ри 
о вр ста ма пам ће ња и се ћа ња, Ала и да Асман пра ви раз
ли ку из ме ђу ин ди ви ду ал ног, со ци јал ног и ко лек тив ног 
пам ће ња, ука зу ју ћи при то ме на по сто ја ње три ди мен
зи је пам ће ња: не у рон ске, со ци јал не и кул ту рал не. У сво
јој кла си фи ка ци ји у ко јој об ја шња ва пре ла ске из ме ђу 
раз ли чи тих ни воа, од но сно фор ми пам ће ња и њи хо ве 
кон струк ци је, она та ко ђе ука зу је и на спе ци фич но сти 
по ли тич ког пам ће ња. Овом при ли ком, не ће мо ула зи ти 
у опи се и рас пра ве око кла си фи ка ци је раз ли чи тих вр ста 
пам ће ња, од но сно се ћа ња, с об зи ром на то да за ла же ње 
у то по ље уве ли ко пре ва зи ла зи окви ре, али и по тре бе 
овог члан ка. Ипак, као што је већ ис так ну то, гро бо ви и 
гро бља по сво јој кон цеп ци ји, са др же ви ше ни воа се ћа ња 
и пам ће ња, од но сно на гро бљи ма као ме сти ма ин ди ви
ду ал не и ко лек тив не ме мо ри је и на њи ма као про сто ри
ма се ћа ња, ви ше ди мен зи о нал но се про жи ма ју и над гра
ђу ју раз ли чи те фор ме се ћа ња ко је сва ка ко ево лу и ра ју у 
за ви сно сти од ста ро сти, зна ча ја, као и про стор ног кон
тек ста кон крет ног гро бља. Овом при ли ком тре ба на по
ме ну ти да гро бља об је ди њу ју ма те ри јал ну, функ ци о нал ну 
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и сим бо лич ку ди мен зи ју про сто ра се ћа ња, од но сно сва 
три ни воа ко ја пре ма ми шље њу Пје ра Но ра по сто је гене
рал но у окви ру свих про сто ра се ћа ња.

Уоп ште но по сма тра ју ћи гро бља, по себ но она ста
ри ја ко ја се услов но мо гу на зва ти исто риј ским, али ко ја 
ни су у пот пу но сти за мр ла већ на њи ма по сто ји ви ше
де це ниј ски или ви ше ве ков ни ин тер вал са хра њи ва ња, 
пред ста вља ју спе ци фич на ме ста по све ће на вра ћа њу се
ћа ња, или из град ње и не го ва ње све сти о пре ци ма. У том 
кон тек сту ма те ри јал ни, функ ци о нал ни и сим бо лич ки 
ни во се ћа ња на ко ји Пјер Но ра ука зу је, у схва та њу и 
зна ча ју гро ба ља, има ју ви ше не го на гла шен и пре по зна
тљив ка рак тер, бу ду ћи да гро бља као је дан од еле ме на
та свог по сто ја ња има ју свр ху да по ред не го ва ња кул та 
мр твих и са крал нори ту ал новер ских ди мен зи ја, има
ју уло гу да спре че за бо рав. Гро бо ви пред ста вља ју бит не 
мар ке ре у до ме ну лич них и по ро дич них се ћа ња ин ди
ви дуа те ти ме ре пре зен ту ју и ма те ри јал на све до чан ства 
о при па да њу гру пи, од но сно мигру па ма ко је пред ста
вља ју фе но мен на ко ји је ука за ла Ала и да Ан сман. У том 
сми слу, гро бља као про сто ри се ћа ња има ју за уло гу и 
одр жа ва ње раз ли чи тих об ли ка ин ди ви ду ал них и ко лек
тив них иден ти те та. У окви ру тих иден ти те та, ка да су у 
пи та њу гро бља, гро бо ви, као и сам ри ту ал ни чин са хра
не, по себ ну ди мен зи ју за у зи ма и сам „култ мр твих”. Он 
се у кон крет ном слу ча ју ве зу је за од ре ђе ну ло ка ци ју, тј. 
за кон крет но гроб но ме сто, ко је пак по сто ји у окви ру 
гро ба ља као про сто ра се ћа ња. Култ мр твих по сво јој 
кон цеп ци ји, са др жи ма те ри јал ну као и не ма те ри јал ну 
фор му, али је сва ка ко функ ци о нал но и сим бо лич ки ве зан 
за кон кре тан про стор се ћа ња (гро бље), од но сно ме сто 
(гроб или гроб ни цу). Упра во, исто риј ска гро бља Но вог 
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Са да и Пе тро ва ра ди на, с об зи ром на њи хов ини ци јал ни 
кон текст на стан ка као про сто ра се ћа ња са ја сно од ре ђе
ним и де фи ни са ним вер ским, тј. кон фе си о нал ним атри
бу том, пред ста вља ју ло ка ци је на ко ји ма је ја сно ис по љен 
и на гла шен иден ти тет ски аспект. Од но сно, сва ко од прет
ход но ана ли зи ра них гро ба ља, има ју ћи у ви ду ње го во 
раз гра ни че ње у од но су на дру га и кон фе си о нал но дру
га чи ја, не дво сми сле но ис по ља ва је дан об лик ко лек тив
ног иден ти те та са хра ње них по кој ни ка, од но сно њи хов 
вер ски иден ти тет ко ји их одва ја у од но су на Дру ге.

Се ћа ње, као и пам ће ње пред ста вља стал но ак ту ел ну 
и жи ву ди мен зи ју ко ја стал но из но ва пре ла зи кроз спек
тар ди на мич них тран сфор ма ци ја ко је се ре пре зен ту ју 
на раз ли чи те на чи не. Упр кос то ме, у кон тек сту гроб ног 
ме ста и гро ба ља, се ћа ње се чи ни по сво јој су шти ни и 
на стан ку, при лич но по сто ја но. Оно је у из ве сном сми слу 
ви дљи во у сво јој ма те ри јал ној ре пре зен та ци ји оли че ној 
кроз фор ми ра ње гроб ног ме ста, без об зи ра на ње го во 
по сте пе но ма те ри јал но про па да ње или не ста нак ин ди
ви ду ал них, по ро дич них и со ци јал них жи вих се ћа ња о 
ње му, од но сно без об зи ра на га ше ње успо ме не на пре ми
ну лог. У том сми слу, се ћа ње по сво јој би ти пред ста вља 
ап со лут ну ка те го ри ју ко ја се ма ни фе сту је кроз кон крет
не пред ме те, про сто ре, као што се уо ча ва и кроз фун дус 
прак си, пред ста ва и ге сто ва. Пре ма то ме, гро бо ви и гро бља 
као и раз ли чи та ма те ри јал на све до чан ства по пут раз
ли чи тих пред ме та, по ро дич них фо то гра фи ја и слич ног, 
као и чи тав низ не ма те ри јал них еле ме на та, омо гућава ју 
одр жа ва ње се ћа ња и успо ме не на прет ке. Из прет ход но 
на ве де ног ја сно је да гро бља пред ста вља ју не пре су шно 
тле за ис тра жи ва ње ин ди ви ду ал не, од но сно лич не кул
ту ре се ћа ња а у ко ре ла ци ји са њом и ко лек тив них се ћа ња. 
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У том сми слу, исто риј ска гро бља Но вог Са да и Пе тро
ва ра ди на не пред ста вља ју са мо пу ке тра го ве про шло сти 
и исто ри је гра да, она ни су са мо не ми спо ме ни ци културе 
и про сто ри ма те ри јал не ба шти не, већ са др же и да ле ко 
ком плек сни ју ком по нен ту ко ја је уско ве за на за иденти
те те гра да и ње го вих ста нов ни ка у раз ли чи тим вре мен
ским кон тек сти ма, од но сно пред ста вља ју мар кант не 
тач ке на ко ји ма се пре пли ћу раз ли чи ти ни вои пам ће ња 
и се ћа ња.

Над гроб ни спо ме ни ци на исто риј ским гро бљи ма 
Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, уко ли ко се са гле да ју из 
чи сто ви зу ел не пер цеп ци је, од но сно њи хо вих ар хи тек
тон ских об ли ка, га ба ри та, епи та фа и сим бо ла, у зна чај
ној ме ри мо гу све до чи ти о чи та вом ни зу раз ли чи тих 
аспе ка та ин ди ви ду ал них иден ти те та пре ми ну лих, њи
хо вог со ци јал ног по ло жа ја у дру штву, ет нич кој и вер ској 
при пад ност а ве о ма че сто и по ли тич кој ори јен та ци ји ка да 
се нпр. ра ди о нат пи си ма на над гроб ним спо ме ни ци ма 
ко ји упу ћу ју на уче шће у Дру гом свет ском ра ту уз про
прат ни сим бол пе то кра ке на њи ма. Гро бо ве ис так ну ти
јих гра ђа на, нај че шће од ли ку је мо ну мен тал ност, чи ји 
ар хи тек тон ски аспек ти за ви се ка ко од кон крет ног вре
мен ског пе ри о да из град ње гроб ни це, та ко и од то га да 
ли је у пи та њу крип та са са хра ње ном јед ном или две 
ин ди ви дуе, или се ра ди о ве ли ким по ро дич ним гроб
ни ца ма са са хра ње ним ве ћим бро јем по кој ни ка. Та ко је 
нпр. уоч љи во да гроб ни це ис так ну ти јих гра ђа на ко је су 
на ста ле то ком де вет на е стог и у пр вој по ло ви ни XX ве ка 
од ли ку је мар кант ни мо ну мен тал ни спо ме ник, нај че шће 
у об ли ку ви со ког обе ли ска ис пред ког се на ла зи ограђе
на по вр ши на ко ја нај че шће над ви су је крип ту. Огра ђе на 
по вр ши на ис пред мер мер ног или ка ме ног обе ли ска чија 
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је ви си на код не ких гроб ни ца за и ста им пре сив на, нај че
шће је из дво је на ко ва ном гво зде ном огра дом ко ја се од
ли ку је са ни зом укра са, или је огра ђе на ма сив ним лан
ци ма од ко ва ног гво жђа ко ји се осла ња ју на раз ли чи те 
гра нит не сту би ће. По вр ши на из над крип те код ова квих 
гроб ни ца нај че шће је за са ђе на раз ли чи том ве ге та ци јом. 
Та ко ђе, по сто ји и до ста при ме ра ка да се ис пред мо нумен
тал ног обе ли ска или спо ме ни ка не ке дру га чи је фор ме, 
на ла зи по вр ши на ко ја об у хва та крип ту, а ко ја је из ра ђе на 
од гра ни та или ре ђе од ква ли тет ни јег мер ме ра, ско ро по 
пра ви лу цр не бо је. Нај че шће гроб ни це чи ји цен трал ни 
део пред ста вља обе лиск мо ну мен тал них ди мен зи ја по
сто је на Ал ма шком, Ус пен ском, као и у окви ру тзв. Ком
плек са ка то лич ког гро бља, иа ко су че ста и на Тран џа
мен ту. Сва ка ко, по сто је и у окви ру дру гих исто риј ских 
гро ба ља, али су на њи ма ипак ре ђе за сту пље не што је на 
не ки на чин и оче ки ва но, бу ду ћи да оста ла гро бља имају 
да ле ко ма њу по вр ши ну од прет ход но на ве де них. Нат писи 
на спо ме ни ци ма по ред так са тив них по да та ка ко ји се 
од но се на го ди не ро ђе ња и смр ти пре ми ну лих, као и на 
њи хо ва име на и пре зи ме на, ве о ма че сто, по себ но код 
лук су зни јих гроб ни ца, са др же и за ни ма ње пре ми ну лих. 
Та ко је ве о ма че сто ис под име на и пре зи ме на са хра ње
ног, на ве де но и ње го во за ни ма ње: адво кат, тр го вац, књи
жев ник, учи тељ, пу ков ник, по руч ник итд. Та ко ђе, код 
ве ли ког бро ја спо ме ни ка, по сто је и раз ли чи ти епи та фи 
ко ји су те мат ски нај че шће, иа ко не увек, ве за ни за цитате 
из Би бли је, док је код по је ди них гроб ни ца тј. спо ме ни
ка уоч љив и де таљ ни ји опис ве зан за смрт пре ми ну лог, 
нпр. ло ка ци ја и ме сто где је по ги нуо што је нај че шће при
сут но код гро бо ва вој них ли ца. Иа ко је у овом тре нут ку 
не мо гу ће из ве сти би ло ка кве тач не за кључ ке о ви зу ел ним 
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и ар хи тек тон ским об ли ци ма мо ну мен тал ни јих гроб ница 
на исто риј ским гро бљи ма Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, 
с об зи ром на од су ство де таљ них ана ли за ко је би об у хва
ти ле те мељ ну и де таљ ну кла си фи ка ци ју и се лек ци ју свих 
гро бо ва и њи хо во раз вр ста ва ње у од ре ђе не вре мен ске 
ин тер ва ле из град ње, ипак су у прет ход ном де лу тек ста 
из не се на по је ди на оп шта за па жа ња. Сва ка ко, тре ба још 
јед ном ис та ћи да су она на ве де на са мо на осно ву оп штег 
ути ска те сва ка ко не од ра жа ва ју ре зул та те не ке се ри о
зни је ана ли зе па се у том кон тек сту мо ра ју при хва та ти 
уз од ре ђе ну до зу ре зер ве.

Као што је већ по ме ну то, гро бо ви и гроб ни це на 
исто риј ским гро бљи ма Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, 
на ста ја ли су у ду гом вре мен ском кон тек сту ко ји је у за
ви сно сти од кон крет ног гро бља, тра јао у ин тер ва лу од 
не ко ли ко де це ни ја до прак тич но два ве ка. Сва ка ко, ста
рост гро ба ља ва ри ра у за ви сно сти о ком је гро бљу кон
крет но реч. Исто риј ска гро бља у Пе тро ва ра ди ну (Гро бље 
на Тран џа мен ту и Но во ма јур ско гро бље ло ци ра но око 
Цр кве Све тог Ро ка) по че ла су да се фор ми ра ју још сре
ди ном XVI II ве ка и ак тив на су до да нас. За раз ли ку од 
њих, исто риј ска гро бља Но вог Са да, од но сно „Гро бља 
ван упо тре бе” на ста ла су сре ди ном или по чет ком дру ге 
по ло ви не XIX ве ка и би ла су ак тив на у кон ти ну и те ту 
до 1974. го ди не ка да су од лу ком оно вре ме них град ских 
вла сти на њи ма об у ста вље на са хра њи ва ња због фор ми
ра ња но вог цен трал ног, мул ти кон фе си о нал ног Град ског 
гро бља. Ка сни је су од сре ди не осам де се тих, а по себ но од 
по чет ка де ве де се тих го ди на XX ве ка, исто риј ска гро бља 
из но ва отво ре на за по ла га ње ур ни са пе пе лом по кој ни ка 
или за са хра њи ва ње под од ре ђе ним усло ви ма. Сва ка ко, 
с об зи ром на од ред бе град ских од лу ка о са хра њи ва њу 
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и гро бљи ма, оне мо гу ће но је фор ми ра ње но вих гроб них 
ме ста, већ је ин ху ма ци ја или кре ма ци ја до зво ље на са мо 
бли жим срод ни ци ма или ли ци ма ко је но се пра ва на гроб
на ме ста на ста ла до 1974. го ди не. У том кон тек сту, као 
крај њу ре фе рент ну тач ку за про у ча ва ње ар хи тек тон ских 
об ли ка и гроб ни ца на исто риј ским гро бљи ма Но вог Сада 
као про сто ри ма се ћа ња, тре ба од ре ди ти 1974. го ди ну. 
За раз ли ку од тог аспек та, те ме ко је се од но се на гро бља 
као про сто ре се ћа ња ни су хро но ло шки ли ми ти ра не.

*
*    *

Исто риј ска гро бља Но вог Са да ко ја су за шти ће на 
као кул тур ноисто риј ске про стор не це ли не, као и гро
бља на про сто ру Пе тро ва ра ди на, ка ко за хва љу ју ћи по
је ди нач ним ар хи тек тон ским од ли ка ма број них гроб ни
ца, та ко и као про стор не це ли не ко је по ред не сум њи вог 
кул тур ноисто риј ског зна ча ја од ли ку је и ин те ре сант на 
ве ге та ци ја ко ја до при но си оп штем ути ску осо бе них пеј
за жа у окви ру град ске ур ба не то по гра фи је, пред ста вља ју 
зна чај на све до чан ства дру штве ног, еко ном ског, со ци јал
нокла сног, кул тур ног, ет нич ког и вер ског ста ту са не ка
да шњих гра ђа на Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на. За хваљу
ју ћи тој чи ње ни ци, али и то ме што је на ве ћи ни гро бља 
са хра њи ва ње, а ти ме и гра ђе вин ска ак тив ност за у ста
вље на 1974. го ди не ка да су ста вље на ван упо тре бе, она 
пред ста вља ју по себ но плод но тле за ис тра жи ва ње нека
да шњег кон фе си о нал ног и ет нич ког са ста ва ста нов ни
штва, лин гви стич ких ка рак те ри сти ка гроб них нат пи са, 
од но сно епи та фа, оп штег из гле да спо ме ни ка тј. гроб ни
ца у кон тек сту њи хо вих умет нич ких и ар хи тек тон ских 
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од ли ка, као и у кон тек сту про у ча ва ња ка ме но ре зач ке 
за нат ске де лат но сти у про шло сти гра да. Та ко ђе, исто риј
ска гро бља Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на, пред ста вља ју 
це ли не на ко јим је мо гу ће из у ча ва ње њи хо вих хор ти кул
тур них осо бе но сти од на стан ка до да нас. Ипак, из у зев 
на ве де них кул тур ноисто риј ских и ам би јен тал них вред
но сти гро ба ља ко ја сво јим ка рак те ри сти ка ма пред ста
вља ју кул тур ну и гра ди тељ ску ба шти ну Но вог Са да и 
Пе тро ва ра ди на, њи хов нај ве ћи зна чај ле жи у чи ње ни ци 
што као осо бе ни про сто ри се ћа ња пред ста вља ју не ис
црп но тле за про у ча ва ње те ма ко је се од но се на кул ту ру 
се ћа ња, ко лек тив ну ме мо ри ју гра да, а ти ме и раз ли чи те 
иден ти те те Но вог Са да у про шло сти и са да шњо сти.

Већ смо ука за ли на по је ди не кул тур ноисто риј ске 
осо бе но сти, као и на ка рак те ри сти ке исто риј ских гро
ба ља Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на у кон тек сту њи хо вог 
са гле да ва ња као про сто ра се ћа ња. Иа ко су из не се ни по
је ди ни сег мен ти ре зул та та ис тра жи ва ња, ни смо те жи ли 
из во ђе њу и на во ђе њу за кљу ча ка ко ји би су бли ми ра ли 
чи тав ди ја па зон аспе ка та ко ји се од но се на те ма ти ку 
ве за ну за зна чај ис тра жи ва них гро ба ља као ви ше ди мен
зи о нал них и ви ше слој них про сто ра се ћа ња, од но сно ко
лек тив них и ин ди ви ду ал них пам ће ња. Ипак, без об зи ра 
на од су ство се ри о зни јих и те мељ ни јих за ла же ња у ис тра
жи ва ње ове ком плек сне те ма ти ке, из не ли смо и по је ди не 
смер ни це ко је мо гу да по слу же у кон тек сту да љих де таљ
ни јих ин те р ди сци пли нар них ис тра жи ва ња фун ду са 
раз ли чи тих те мат ских це ли на на ко је је ука за но у са држа
ју ана ли зе. Oдносно, пру жен је увид у основ не ка рак те
ри сти ке и спе ци фич но сти ис тра жи ва не те ма ти ке уз ука
зи ва ње на мо гућ но сти да љих ана ли за свих из не се них 
кон сте ла ци ја.
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ОДО НИ МИ НО ВОГ СА ДА

Кра так пре глед име на ули ца у кон тек сту  
исто риј ског пам ће ња и ко лек тив не ме мо ри је гра да

Одо ни ми или хо до ни ми, пред ста вља ју тер ми не који
ма се озна ча ва ју на зи ви ули ца. Иа ко је њи хо ва при мар на 
сва ко днев на функ ци ја ве за на за ори јен та ци ју у кон тек сту 
на се ља и ур ба них це ли на, и иа ко у том сми слу ис пу ња
ва ју и функ ци је ад ми ни стра тив ног апа ра та, одо ни ми 
има ју и дру гу сим бо лич ку функ ци ју. Од но сно, на зи ви 
ули ца пред ста вља ју но си о це по ру ка из ко јих се мо гу у 
од ре ђе ној ме ри са гле да ти про шле и тре нут не идео ло шке 
кон сте ла ци је, као и обри си иден ти те та гра да или на се ља.

Као но си о ци сим бо ла, ко ји мо гу ре пре зен то ва ти раз
ли чи те дру штве не, по ли тич ке и кул тур не аспек те, одони
ми за пра во пред ста вља ју про стор не ори јен ти ре из ко јих 
се ујед но ма ни фе сту ју по ли тич ке иде о ло ги је и по ли тич
ка моћ. Од но сно, име но ва ње и пре и ме но ва ње ули ца као 
чи но ви ко ји се од но се на ко ме мо ра ци ју и (де)ко ме мо ра
ци ју раз ли чи тих лич но сти, до га ђа ја или ге о граф ских 
пој мо ва, кон стру и шу се у за ви сно сти од раз ли чи тих по
ли тич ких тен ден ци ја, тј. од кон крет них иде о ло шких и 
по ли тич ких прак си и дис кур са. Про ме не у град ској топо
ни ми ји, ко је се ма ни фе сту ју кроз име но ва ње и пре и мено
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ва ње ули ца, град као ур ба ну це ли ну та ко пред ста вља ју 
у фор ми тек ста. Тај текст као осо бе ни фун дус си сте ма 
сим бо ла у ур ба ној то по ни ми ји кре и ра се и кон стру и ше 
од стра не по ли тич ких ак те ра, из ме ђу оста лог у ци љу 
ства ра ња по жељ не по ли тич ке све сти ме ђу ста нов ни штвом 
гра да, ка ко је то ука зао Ма оз Азар ја ху, је дан од за чет ни
ка ис тра жи ва ња про ме на град ских то по ни ми ја, тј. њихо
вих по ли тич ких и иде о ло шких по за ди на. Пре ма ње го
вом ми шље њу, одо ни ми пред ста вља ју ак тив не чи ни о це 
у кон стру и са њу и схва та њу дру штве не ствар но сти чи ме 
за пра во – као са став ни део ко му ни ка ци је – уче ству ју и 
у тран сфор ми са њу исто ри је ко ја на из глед де лу је осло
бо ђе на од по ли тич ке ма ни пу ла ци је. У том кон тек сту 
одо ни ми кре и ра ју али из њих се ујед но и ишчи та ва ју 
по ли ти ке кул ту ре се ћа ња кон крет ног на се ља или гра да.

Кон крет на ур ба на це ли на, од но сно град, у из ве сном 
сми слу се мо же пер ци пи ра ти као сет кон сте ла ци ја знако
ва и сим бо ла. Као про стор на це ли на са сво јим на зи ви ма 
ули ца и дру гих јав них по вр ши на (тр го ва, пар ко ва итд.), 
град пред ста вља ре ал ни про стор на ко ме се кре и ра ју 
кул тур не и по ли тич ке адап та ци је про ис те кле из ак ту ел
ног кор пу са по ли тич ког (и на ци о нал ног) има ги на ри ја. 
Са гле дан у том кон тек сту, град са сво јим на зи ви ма ули ца, 
пар ко ва и дру гих ар хи тек тон ских и про стор них це ли на, 
за пра во чи ни про стор исто риј ских се ћа ња, по ли тич ких 
тен ден ци ја и дру штве ног има ги на ри ја ко ји се ре пре зен
ту је ни зом зна ко ва и сим бо ла на ме ње них ње го вим ста
нов ни ци ма и по се ти о ци ма, тј. при ма о ци ма по ру ка. Те 
по ру ке, у за ви сно сти од вла да ју ћих дру штве них, по
ли тич ких и кул тур них дис кур са, као и у за ви сно сти од 
ак ту ел них по ли тич ких прак си, че сто до жи вља ва ју тран
сфор ма ци је и на тај на чин вр ше ин тер ак ци ју са њи хо вим 
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при ма о ци ма. У том сми слу де ло ви гра да и кра јо ли ци 
(Lan dsca pes), од но сно про стор не це ли не, до при но се ства
ра њу ко лек тив них иден ти те та гра да. Груп ни иден ти те ти 
се при то ме, че сто све сно кре и ра ју у скла ду са по ли тич
ким дис кур си ма и прак са ма ко је про ла зе кроз кон стант не 
про ме не и тран сфор ма ци ју. Ти ме и одо ни ми ули ца, као 
са став ни део кра јо ли ка гра да са на гла ше ним сим бо лич
ким зна ча јем, уче ству ју у про це си ма ко ме мо ра ци је и 
де ко ме мо ра ци је, ути чу ћи ти ме кроз кон цеп ту а ли за ци ју 
про сто ра на об ли ко ва ње иден ти те та гра да као ур ба не 
це ли не, на фор ми ра ње лич них иден ти те та ње го вих ста
нов ни ка (де ли мич но и ње го вих по се ти ла ца) и на кра ју 
у од ре ђе ној ме ри и на ства ра ње и тран сфор ма ци ју кул
тур них вред но сти. Одо ни ме, уо ста лом као и ур ба не то
по ни ме, у том сми слу је мо гу ће по сма тра ти као спе ци
фич не фор ме ре пре зен та ци је.

На зи ви ули ца, као и на зи ви дру гих сег ме на та град
ске то по ни ми је и то по гра фи је, ре пре зен ту ју про це се из
град ње и тран сфор ма ци је исто риј ског пам ће ња, од но сно 
про ме не раз ли чи тих аспе ка та у окви ру кул ту ре се ћа ња. 
У том сми слу, од но ни ми све до че о про ме ни иде о ло шких 
пре ми са и по ли тич ких дис кур са, тј. пред ста вља ју зна
чај не фун ду се по да та ка ко ји су од ве ли ке ва жно сти за 
са гле да ва ње ком плек сних про це са „на ци о на ли за ци је” и 
„про чи шћа ва ња” исто ри је, а де ли мич но и за пра ће ње про
це са ве за них за кон стру и са ње на ци о нал них иден ти те та.

Украт ко о одо ни ми ма на про сто ру Но вог Са да:  
исто риј ски пре сек

Без тен ден ци је и мо гућ но сти да се ула зи у ана ли зе 
ове ком плек сне про бле ма ти ке, у фор ми крат ког исто риј
ског пре гле да ов де ће би ти ука за но на по је ди не про мене 
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на зи ва ули ца на про сто ру Но вог Са да уз ува жа ва ње кон
крет них спе ци фич но сти вре мен ског и дру штве ног кон
тек ста.

На пла ну Но вог Са да из 1745. го ди не, ко ји ујед но 
пред ста вља нај ста ри ји из вор са ко јим се дис по ну је, а 
ко ји се ти че на зи ва но во сад ских ули ца, упи са но је де вет 
одо ни ма: два на срп ском, је дан на ма ђар ском и пре о ста
лих шест на не мач ком је зи ку. Тре ба на по ме ну ти да на 
овом пла ну гра да ни су обе ле же не све ули це ко је су по
сто ја ле у гра ду, од но сно ни су на ве де ни сви на зи ви. Овде 
је пр ви пут упи са на ули ца „Злат не гре де” чи ји је одо ним 
за јед но са на зи вом ули це „Ве ли ка чар ши ја” ис пи сан на 
срп ском је зи ку, мо гу ће због чи ње ни це да је у њи ма пре
те жно жи ве ло ста нов ни штво срп ске на ци о нал не припад
но сти. Ве ро ват но је из истог раз ло га Ра ко ци је ва улица 

План Но вог Са да, 1745.
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до би ла ма ђар ски на зив. Оста ли одо ни ми на овој ма пи 
ис пи са ни су на не мач ком је зи ку.

Ре ла тив но бр зим раз во јем гра да у на ред ним де це
ни ја ма, а по себ но на кон 1748. го ди не, ка да Но ви Сад до
би ја ста тус сло бод ног и кра љев ског гра да, до ла зи до ства
ра ња ни за но вих и до зна чај них про ши ре ња ста рих ули ца. 
Њи хо ва ре гу ла ци ја је у ве ли кој ме ри из ме ђу оста лог за
ви си ла и од пла вље ња Ду на ва, од но сно од број них рука
ва ца и по сте пе ног раз во ја си сте ма од бра не од по пла ве. 
Та ко се по себ но по ми ње Ули ца зе мља не ћу при је, док се 
за Ду нав ску ули цу већ у пр вим де це ни ја ма XIX ве ка на
по ми ње да је из у зет но ле по уре ђе на. Сре ди ном XIX века, 
од но сно 1850. го ди не, фор ми ра на је ко ми си ја за над зор 
град ње ули ца и обје ка та у гра ду. То је ујед но пред ста вља
ло сво је вр сну пре крет ни цу у кон тек сту име но ва ња ули
ца и јав них по вр ши на у гра ду. Од но сно, осни ва њем ове 
ко ми си је, за по че то је си сте мат ско пла ни ра ње у окви ру 
град ске то по ни ми је по узо ру на во де ће град ске цен тре 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Та ко је оно вре ме ни ве ли ки 
жу пан Но вог Са да на ло жио да се на зив глав ног град ског 
тр га, ко ји је пла ни ран у окви ру но вог град ског ур ба ни
стич ког пла на и ко ји је тре ба ло да бу де отво рен на кон 
ру ше ња ста ре „Ва ро шке ку ће”, на зо ве по Фран цу Јо зе фу, 
од но сно да но си име Франц Јо зеф плац. Сре ди ном и то
ком дру ге по ло ви не XIX ве ка цен трал не и нај зна чај није 
град ске ули це и со ка ци но си ли су сле де ћа име на: Ду нав
ска, Злат не гре де, Го спод ска, Ћур чиј ска, Глав на, Хле бар
ска, Ка зан џиј ска, Грч ко школ ска, По зо ри шна, Лу триј ски 
со как, Пи ро шки со как, Те ме рин ски друм, Је вреј ска, Ки
сач ка, Фу то шка, Ка ме нич ка, Ал ма шка итд. Та ко ђе, по
ми њу се и име на јав них отво ре них по вр ши на и тр го ва, 
по пут Рим ске пор те и др. Су де ћи по одо ни ми ма мо же 
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се за кљу чи ти да у овом пе ри о ду на зи ви ули ца ве ћи ном 
озна ча ва ју пут не прав це и објек те у гра ду, као и за нат ске 
рад ње ко је у њи ма до ми ни ра ју.

На осно ву пла на гра да из 1885. го ди не, на зи ви град
ских ули ца су ис пи са ни на срп ском, ма ђар ском и не мач
ком је зи ку. Ве ћи на одо ни ма но си на зи ве ко ји асо ци ра ју 
на објек те у гра ду (пр вен стве но ка фа не, ре ђе фа бри ке и 
ма ну фак ту ре), на зна чај не и пут не прав це са о бра ћај ни
ца или на за нат ске рад ње ко је до ми ни ра ју у кон крет ним 
ули ца ма. Ин те ре сант но је да су по је ди не ули це на зва не 
и по жи во ти ња ма, по пут нпр. Ор лов ске ули це, Гу штер
ске ули це, итд. И да ље је при мет но од су ство име но ва ња 
ули ца по зна чај ним лич но сти ма. Име на по је ди них ули
ца уцр та них на пла ну ко ји је са ста вио Јо зеф Са у тер 1885. 

План Но вог Са да, 1900.

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

184



185

го ди не, по сво јим на зи ви ма упу ћу ју и на до ми нан тан 
ет нич ки са став њи хо вих ста нов ни ка. Овај план ујед но 
по ка зу је и до ко је ме ре се град за пра во про ши рио, а ти ме 
и по ве ћао број и ра зно вр сност сво је то по ни ми је у одно
су на 1745. го ди ну из ко је по ти че прет ход ни тј. први план 
гра да.

Пла но ви ре гу ла ци је и уре ђе ња ули ца, као и уре ђи
ва ња јав них по вр ши на, још од по чет ка XIX ве ка би ли 
су пра ће ни раз во јем ин фра струк ту ре. Од по чет ка XX 
ве ка до Пр вог свет ског ра та, овај про цес је по себ но до био 
на ин тен зи те ту. Ули це су по сте пе но све че шће до би ја ле 
име на и по лич но сти ма, пре све га из ма ђар ске, од но сно 
угар ске про шло сти. У кон тек сту за о штра ва ња по ли тич
ке кри зе из ме ђу Кра ље ви не Ср би је и Ау стро у гар ске мо
нар хи је и из би ја ња Ве ли ког ра та, 1914. го ди не, Ма ги
стра ту Но вог Са да је од стра не гру пе гра ђа на пре да та 
пе ти ци ја ко јом се тра жи ло пре и ме но ва ње од ре ђе ног 
бро ја ули ца. Пот пи сни ци пе ти ци је су тра жи ли да се 
но ве и бит ни је ста ре ули це име ну ју на та кав на чин да 
њи хо ви на зи ви асо ци ра ју и сим бо ли зу ју са вез Ау стро
у гар ске и Не мач ке. Из ме ђу оста лог се тра жи ло и пре име
но ва ње Ки сач ке, Те ме рин ске, Ру ме нач ке и још не ко ли ко 
ули ца, али до про ме на на зи ва ипак ни је до шло.

У пе ри о ду до за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, од но
сно до 1918, одо ни ми Но вог Са да су но си ли на зи ве ко ји 
су на пла но ви ма, као и у ра зно вр сним до ку мен ти ма град
ске би ро кра ти је нај че шће би ли ис пи си ва ни на ма ђар ском 
и у ма њој ме ри на не мач ком је зи ку, док су на срп ском 
ис пи си ва ни са мо по не кад. Та ко су на пла ну из 1909. го
ди не на зи ви ули ца би ли упи са ни ис кљу чи во на ма ђар
ском је зи ку.
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На кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та и фор ми ра
ња Кра ље ви не СХС до ла зи до про ме на по је ди них име на 
ули ца, али и чи та вих де ло ва гра да. Та ко је нпр. 1923. 
го ди не та да шње Да ра њи је во на се ље до би ло но ви на зив 
Ада мо ви ће во на се ље. По сма тра но у це ли ни, пре ма спи
ску град ских ули ца ко ји да ти ра из 1923. го ди не, мо же се 
кон ста то ва ти да су нај ве ћем бро ју од 179 ули ца ко ли ко 
их је би ло у гра ду, про ме ње ни на зи ви. Та ко ђе, про мење
на су и име на број них др жав них, од но сно вој них зда ња. 
Одо ни ми на про сто ру Но вог Са да су у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та до би ја ли име на по зна чај ним лич но сти
ма из по ли тич ког, дру штве ног и кул тур ног жи во та, као 
и по ра зним до га ђа ји ма, у пр вом ре ду из раз ли чи тих пе
ри о да срп ске про шло сти (нпр. ули це Фи ли па Ви шњи ћа, 
Вој во де Шу пљик ца, Ца ра Ла за ра, Си би ња нин Јан ка, Кра
ље ви ћа Мар ка, Па три јар ха Чар но је ви ћа, Ла зе Ко сти ћа, 
Скер ли ће ва, Ње го ше ва, До си те је ва, Ца ра Ду ша на итд.), 
као и из про шло сти дру гих на ро да ко ји су би ли у са ста ву 
Кра ље ви не СХС и ка сни је Кра ље ви не Ју го сла ви је (Га је
ва, Ба на Је ла чи ћа, итд). Та ко ђе, не ке од ули ца су но си ле 
на зи ве по зна чај ним лич но сти ма ко ји су при па да ли дру
гим сло вен ским на ро ди ма (нпр. Ша фа ри ко ва и Ма са ри
ко ва ули ца, Трг Ја на Ко ла ра и др). По себ но је при мет но 
да ва ње име на по чла но ви ма вла да ју ће ди на сти је Ка ра
ђор ђе вић (нпр. Ка ра ђор ђе ва ули ца, Ули ца кра љи це Ма
ри је, Ули ца, Ка нал и Ка сар на кра ља Алек сан дра, Ули ца 
кра ља Пе тра I, итд.) или по до га ђа ји ма и лич но сти ма из 
Пр вог свет ског ра та (нпр. Кајмакчaланска ули ца). Ипак, 
број ни на зи ви ули ца су и да ље озна ча ва ли пут не прав це 
(Штранд пут, Фу то шка, Ру ме нач ка, Ки сач ка, Те ме рин
ски друм, Же ле знич ка, Гро бљан ска, Ин ду стриј ска, Ка
нал ска итд.) или су но си ли на зи ве ко ји су се ти ца ли 
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ге о граф ских це ли на или гра до ва но во фор ми ра не Кра
ље ви не СХС (нпр. ули це Ду бро вач ка, Вар дар ска, Љу бљан
ска, Ја дран ска, Бе о град ски кеј и др). По је ди не ули це су 
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као и у пе ри о ду пре 1918. го ди не но си ле на зи ве ко ји су 
упу ћи ва ли на њи хов до ми нан тан ет нич ки са став (нпр. 
Ма ђар ска ули ца).

Но ве ули це ко је су ни ца ле услед бр зог раз во ја гра
да до би ја ле су на зи ве у скла ду са тен ден ци ја ма оно вре
ме ног по ли тич ког има ги на ри ја ко ји је осци ли рао из ме ђу 
на ци о нал них дис кур са и тен ден ци ја ин те грал ног ју го
сло вен ства. Од дру ге по ло ви не два де се тих го ди на XX 
ве ка, уо ча ва се ве ћа ак тив ност на по љу си сте ма тич ног 
име но ва ња и пре и ме но ва ња ули ца. Из у зев име но ва ња 
но вих ули ца, по је ди ни до та да шњи не у трал ни на зи ви 
су пре и ме но ва ни и од та да но се на зи ве лич но сти вла
да ју ће ди на сти је (нпр. пре и ме но ва ње Жит ног тр га у Трг 
кне ги ње Зор ке, 1927) или се јед но став но по је ди ни одо
ни ми пре ме шта ју са јед ног у дру ги део град ске то по гра
фи је (нпр. пре и ме но ва ње Ули це Исе Ба ји ћа у Ли ман ску 
ули цу и до де љи ва ње но вог на зи ва „Исе Ба ји ћа” јед ној 
ули ци ко ја се на ла зи ла па ра лел но са Ду нав ском, 1929). 
У ин сти ту ци о нал ном сми слу, пла ни ра ње град ске то по
ни ми је до би ло је но ву ди мен зи ју 1930. го ди не, ре ше њем 
о осни ва њу тзв. Под од бо ра за на зи ве ули ца. У овом пе
ри о ду је ин те ре сант на и ак тив ност Со кол ског дру штва 
– Пе тро ва ра дин, ко је је из у зев по ста вља ња ме мо ри ја ла 
стра да ли ма то ком Пр вог свет ског ра та, би ло ак тив но и 
у кон тек сту пред ла га ња име на ули ца. Со кол ско дру штво 
ко је је у скла ду са сво јим идеј ним и иде о ло шким осно
ва ма афир ми са ло кул ту ру се ћа ња, сла во фил ство а ти ме 
и иде о ло ги ју ју го сло вен ства, 1934. го ди не је пред ло жи
ло пре и ме но ва ње јед не ули це у Пе тро ва ра ди ну у Ули цу 
на род них му че ни ка.

То ком Дру гог свет ског ра та до шло је до пре и ме но
ва ња број них ули ца од стра не оку па ци о них вла сти при 
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че му су сви но ви на зи ви до би ли ма ђар ска име на, од но
сно по ста вља не су та бле ули ца ис пи са не на ма ђар ском 
је зи ку. По је ди ним ули ца ма су вра ће ни на зи ви ко је су 
има ле пре 1918. го ди не. Ме ђу тим, ма ђар ске оку па ци о не 
вла сти су у ци љу на гла ша ва ња свог по ли тич ког и идео
ло шког са ве за са на ци о нал со ци ја ли стич ком Не мач ком 
и фа ши стич ком Ита ли јом две ули це на про сто ру гра да 
име но ва ле по њи хо вим во ђа ма, Адол фу Хи тле ру и Бени
ту Му со ли ни ју. За пра во од 311 ули ца Но вог Са да ко је су 
по сто ја ле у пе ри о ду из ме ђу 1941. до 1945. го ди не, све са 
из у зет ком јед не до би ле су но ве по ма ђа ре не на зи ве, као 
што је и це ло куп на град ска то по но ма сти ка има ла на гла
ше ну ма ђар ску ет нич ку атри бу ци ју.
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На кон осло бо ђе ња Но вог Са да, у крат ком вре мен
ском пе ри о ду до шло је до ски да ња та бли са на зи ви ма 
ули ца на ма ђар ском је зи ку ко је су по ста вље не од мах 
на кон оку па ци је. Ме ђу тим, ни су свим ули ца ма вра ће ни 
на зи ви ко је су има ле пре ра та, већ је зна ча јан број ули ца 
(по себ но оних цен трал них ко је су но си ле име на по чла
но ви ма ди на сти је Ка ра ђор ђе вић) пре и ме но ван у скла ду 
са но во у спо ста вље ном по ли тич ком ми то ло ги јом и идео
ло шким има ги на ри јем. На тај на чин, но ва ко му ни стич ка 
власт је из вр ши ла си сте мат ски про цес де ко ме мо ра ци је 
„иде о ло шко не по доб них” лич но сти.

Ге не рал но по сма тра но, то ком пе ри о да по сто ја ња 
ФНРЈ и СФРЈ, од но сно од 1945. до 1991. го ди не, у кон тек
сту град ске то по ни ми је мо гу ће је раз ли ко ва ти два ја сно 
ли ми ти ра на пе ри о да: од 1945. до 1948. и од 1948. до 1991. 
го ди не. Од но сно, док су ули це до 1948. го ди не, но си ле 
на зи ве ко ји су сим бо лич но на гла ша ва ли ве зу из ме ђу 
ФНРЈ и СССРа, на кон по ли тич ког раз ла за и Ре зо лу ци је 
ин фор мби роа из 1948. го ди не, ве ћи на на зи ва ули ца који 
су озна ча ва ли то је дин ство су про ме ње ни.

Про цес де ко ме мо ра ци је ко ји се ре флек то вао и у 
кон тек сту град ске то по ни ми је за по чео је од мах на кон 
осло бо ђе ња, та ко да су по је ди ним ули ца ма на зи ви про
ме ње ни већ кра јем 1944. и у пр вим ме се ци ма 1945. го
ди не. Од ре ђе ном бро ју ули ца су, уме сто на зи ва ко је су 
но си ле пре по чет ка Дру гог свет ског ра та, на кон осло
бо ђе ња да та но ва име на (нпр. Бу ле вар кра љи це Ма ри је 
пре и ме но ван је у Бу ле вар Цр ве не ар ми је, Трг кне ги ње 
Зор ке пре и ме но ван је у Трг То зе Мар ко ви ћа, Ули ца кра ља 
Пе тра II пре и ме но ва на је у Ули цу мар ша ла Ти та, Ули ца 
кра ља Алек сан дра пре и ме но ва на је у Ста љи но ву, итд.). 
Ипак, но ви на зи ви су за пра во фор мал но озва ни че ни од
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лу ка ма град ских вла сти тек то ком 1946. го ди не. Су де ћи 
пре ма оно вре ме ним пла но ви ма уоч љив је ве ли ки број 
ули ца ко је су но си ле на зи ве ко ји су се од но си ли на лич
но сти и до га ђа је ве за не за иде о ло ги ју и про шлост СССРа, 
као и на ра ни је, за ко му ни стич ки ре жим „иде о ло шко 
по доб не”, аспек те про шло сти Ру си је.

Ме ђу тим, на кон раз ла за ру ко вод ста ва ко му ни стич
ких пар ти ја СССРа и ФНРЈа 1948. го ди не, ско ро све ули
це ко је су но си ле на зи ве ко ји су асо ци ра ли на бли скост 
са Ру си ма и Со вје ти ма су пре и ме но ва не. Та ко је из вр ше
на и де ко ме мо ра ци ја Ста љи на, од но сно ули ца ко ја је 
но си ла ње го во име је пре и ме но ва на у Ули цу Алек сан дра 
Ран ко ви ћа, да би по том про ме ни ла име у На род них 
хе ро ја ко је је но си ла до кра ја пе ри о да со ци ја ли зма. Про
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ме на аспек та град ске то по ни ми је ко ја је про у зро ко ва на 
до га ђа ји ма из 1948, би ла је то ли ко те мељ на да је чак и 
Ру ска ули ца – овај одо ним, по сто јао је у Но вом Са ду 
из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та, пре и ме но ва на у 
Ру син ску.

Су де ћи по спи ску ули ца из 1948. го ди не, уоч љи во је 
да је од ре ђе ни број ули ца за др жао на зи ве ко ји су се од
но си ли на лич но сти и до га ђа је из срп ске про шло сти а 
ко ји по оце ни оно вре ме них по ли тич ких еста бли шме на
та ни су би ли у су прот но сти са та да ак ту ел ним до ми нант
ним иде о ло шким дог ма ма (нпр. ули це Вој во де Ми ши ћа, 
Вој во де Шу пљик ца, Вој во де Пут ни ка, Змај Ог ње ног Ву ка, 
Ка ра ђор ђе ва, Кра ље ви ћа Мар ка, Мар ка Ми ља но ва, Ми
ле ти ће ва, Ње го ше ва итд.). Та ко ђе, оста ли су и на зи ви 
ули ца ко ји су се од но си ли на лич но сти и до га ђа је из про
шло сти дру гих сло вен ских на ро да ко ји су жи ве ли у Но
вом Са ду, као и од ре ђе ни број ули ца ко је су но си ле име на 
по зна чај ним лич но сти ма ма ђар ске на ци о нал не при пад
но сти. Ипак, уоч љи во је пре и ме но ва ње ве ли ког бро ја 
ули ца ко је су уме сто ста рих на зи ва, ко је су та да шње 
по ли тич ке ели те озна чи ли као не по жељ не, до би ле но ве. 
Та ко је зна ча јан број ули ца име но ван по уче сни ци ма 
НОБа, ли де ри ма и ис так ну тим чла но ви ма КПЈ, зна чај
ним до га ђа ји ма из Дру гог свет ског ра та, итд. Та ко ђе, 
то по ни ми ја гра да је за др жа ла и број не на зи ве ко ји су се 
ти ца ли ге о граф ских це ли на и гра до ва та да шње др жа ве. 
И да ље су за др жа ни по је ди ни ста ри на зи ви ко ји су озна
ча ва ли пут не прав це у гра ду, или на зи ви ули ца ко је су 
име но ва не по за на ти ма. Ин те ре сант но је да су ули це које 
су од кра ја че тр де се тих го ди на но си ле име на во де ћих жи
вих лич но сти КПЈ, по пут Едвар да Кар де ља и Алек сан дра 
Ран ко ви ћа, пре и ме но ва не 1954. го ди не. Ипак, на зив „Ули
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ца мар ша ла Ти та” ни је про ме њен, што је сва ка ко би ло 
у функ ци ји оно вре ме не по ли тич ке про па ган де и ин док
три на ци је, као и на гла ше не тен ден ци је ства ра ња кул та 
лич но сти не при ко сно ве не фи гу ре ју го сло вен ске др жа ве 
и ко му ни зма.

Убр за ним ши ре њем гра да и град ске ин фра структу
ре на ста је низ но вих ули ца ко је до би ја ју име на у скла ду 
са оно вре ме ним по ли тич ким иде о ло шким дис кур сом. 
У су шти ни то ком чи та вог со ци ја ли стич ког пе ри о да није 
до ла зи ло до бит ни јег од сту па ња прак се име но ва ња ули ца 
ка ква је по сто ја ла од 1948. го ди не. Сва ка ко, ин тен зив
ним раз во јем гра да, до ла зи ло је до пре и ме но ва ња као и 
до но вих име но ва ња. Та ко нпр. вре ме ном сво је ули це 
до би ја ју зна чај не лич но сти по пут Ју ри ја Га га ри на и мно
гих дру гих.

Па дом ко му ни стич ког ре жи ма и рас па дом СФРЈ, 
од 1991. го ди не уоч љи ва је из ве сна де ко ме мо ра ци ја по
је ди них лич но сти и до га ђа ја из со ци ја ли стич ког пе ри
о да ко ја се огле да из ме ђу оста лог и у про ме на ма град ске 
одо ни ми је. Нај ве ћи број ули ца пре и ме но ван је из ме ђу 
1991. и 1993. го ди не, ка да је пре и ме но ва на и Ули ца мар
шала Ти та ко јој је вра ћен ста ри на зив Змај Јо ви на. Ста ри 
на зи ви су за пра во вра ће ни ве ћи ни цен трал них град
ских ули ца у цен тру гра да (нпр. Ули ци на род них хе ро
ја вра ћен је ста ри на зив Ули ца кра ља Алек сан дра, док 
је Ули ца Све то за ра Мар ко ви ћа опет до би ла одо ним Па
ши ће ва).

На кон 2000. го ди не, про цес де ко ме мо ра ци је по је ди
них лич но сти, пре све га оних из со ци ја ли стич ког пе ри
о да, на ста вљен је, од но сно, до шло је до но вих пре и ме но
ва ња ули ца. Ин тен зив ним де мо граф ским ра стом Но вог 
Са да ко ји је за по чео као по сле ди ца до ла ска ве ли ког броја 
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из бе глих ли ца са ра зних про сто ра бив ше Ју го сла ви је од 
1990. го ди не и ко ји је на ста вљен при лич ним ми гра цио
ним сал дом пра ће ним ве ли ком гра ђе вин ском ак тив но
шћу и на кон 2000. го ди не, у гра ду су ни кле но ве ули ца 
и то пре све га на ње го вим руб ним де ло ви ма.

У пе ри о ду на кон 1993. го ди не, ка да је из вр шен глав
ни та лас де ко ме мо ра ци је и вра ћа ња по је ди них ста рих 
на зи ва, а по себ но на кон 2000. го ди не, име но ва ње град
ских ули ца је про ла зи ло кроз раз ли чи те фа зе што је 
за ви си ло и за ви си од кон крет них иде о ло шких убе ђе ња 
по ли тич ких стра на ка, као и ме ђу ко а ли ци о них до го во ра. 
Та ко се у кон тек сту град ске од о но ма сти ке у овом пе ри
о ду по себ но чи ни ин те ре сант ним из град ња но ве ули це. 
тј. но вог град ског „Бу ле ва ра Евро пе”, ко ји да нас пред
ста вља са о бра ћај ни цу са ни зом стам бе них и стам бе но
по слов них обје ка та. Име но ва ње ове ули це тре ба пр вен
стве но са гле да ти у кон тек сту та да шњих и тре нут них 
спољ но по ли тич ких тен ден ци ја Ре пу бли ке Ср би је ко је 
су усме ре не на про це се европ ских ин те гра ци ја. У том 
сми слу, оно вре ме не град ске вла сти су на сто ја ле да име
но ва њем јед не но ве и „мо дер не” ули це одо ни мом „Бу ле
вар Евро пе” при ка жу свој спољ но по ли тич ки курс ко ји 
је сва ка ко ко ре спон ди рао са др жав ним. Име но ва ње ове 
ули це у том сми слу тре ба са гле да ти као об лик из ра жа
ва ња оно вре ме них по ли тич ких и стра нач ких те жњи у 
кон тек сту афир ми са ња тзв. европ ских ин те гра ци ја 
Ср би је. Ипак, би ло ка кав за кљу чак о тен ден ци ја ма у 
прак си име но ва ња град ске то по ни ми је на кон 2000. 
го ди не би зах те вао оп се жну ана ли зу, ко ја сва ка ко пре
ва зи ла зи мо гућ но сти овог крат ког при ка за, та ко да ће 
из но ше ње та квих по да та ка овом при ли ком би ти из о
ста вље но.
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На осно ву овог крат ког исто риј ског пре се ка ве за ног 
за исто ри јат дру штве ног и по ли тич ког кон тек ста име
но ва ња град ских ули ца на про сто ру Но вог Са да мо гу ће 
је уо чи ти не ко ли ко из дво је них пе ри о да у про шло сти 
гра да. Од но сно, пре ма на зи ви ма ули ца мо гу ће је услов
но и оквир но од ре ди ти не ко ли ко вре мен ских пе ри о да 
ко ји у су шти ни про из и ла зе из зна чај них до га ђа ја у про
шло сти гра да, од но сно од кон крет них по ли тич ких и 
дру штве них окол но сти, а ко је за по тре бе овог пре гле да 
пред ста вља ју не ку вр сту вре мен ских мар ке ра.

Пр ви пе ри од у име но ва њу град ске то по ни ми је под
ра зу ме ва вре мен ски оквир од на стан ка гра да, од но сно 
од пр вог све до чан ства о град ској од о но ма сти ци (план 
из 1745) до 1850. го ди не. Ње га ка рак те ри ше по сте пе ни 
раз вој у си сте мат ском пла ни ра њу град ске то по ни ми је 
и ге не рал но по сма тра но цео овај вре мен ски оквир је у 
су шти ни нео д ре ђен и не де фи ни сан, тј. од о но ма сти ка 
гра да у овом пе ри о ду ни је би ла на раз ви је ном си стем
ском ни воу.

Осни ва њем ко ми си је за над зор град ње ули ца и обје
ка та у гра ду 1850. го ди не за по чи ње дру ги пе ри од ко ји 
тра је до 1918. го ди не, од но сно до кра ја Пр вог свет ског 
ра та и ства ра ња Кра ље ви не СХС. Овај пе ри од од ли ку је 
раз вој си сте мат ског пла ни ра ња у окви ру град ске то по
ни ми је по узо ру на во де ће град ске цен тре у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји. У том кон тек сту уоч љи ва је и тен ден ци ја ве
за на за тзв. „ма ђа ри за ци ју угар ске про шло сти” у окви ру 
про це са ин тен зив не ма ђа ри за ци је ко ја се у од ре ђе ном 
сми слу од ра зи ла и на град ску то по ни ми ју и од о но ма
сти ку.
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Тре ћи пе ри од об у хва та вре мен ски кон текст по сто
ја ња Кра ље ви не СХС, од но сно Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
Овај пе ри од од ли ку ју ве ли ке про ме не у град ској од о но
ма сти ци ко ја је у скла ду са но во у спо ста вље ним по ли тич
ким и иде о ло шким дис кур си ма.

Че твр ти пе ри од об у хва та вре ме Хор ти је ве оку па
ци је гра да од апри ла 1941. до 23. ок то бра 1944. го ди не, 
ко ји ка рак те ри ше прак тич но пот пу на ма ђа ри за ци ја 
град ске од о но ма сти ке у кон тек сту ис пи си ва ња на зи ва 
ули ца, као и име но ва ње по је ди них цен трал них град ских 
ули ца по ли де ри ма на ци о нал со ци ја ли стич ке Не мач ке 
и фа ши стич ке Ита ли је.

Пе ри од ко му ни стич ке вла да ви не, у кон тек сту ове 
ана ли зе пред ста вља пе ти пе ри од и као што је већ на по
ме ну то ра ни је у тек сту у окви ру ње га је мо гу ће раз ли ко
ва ти два ја сно од ре ђе на вре мен ска окви ра: од 1945. до 
1948. го ди не и од 1948. до 1991. го ди не. Док је пр ви пе ри
од од ли ко ва ло на гла ша ва ње ве за ФНРЈ са СССР, дру ги 
пе ри од је имао низ спе ци фич но сти и сва ка ко је у за ви
сно сти од тре нут ка имао сво је спе ци фи ку ме ко ји су про
из и ла зи ли из кон крет них по ли тич ких тен ден ци ја.

По след њи тј. ше сти пе ри од пред ста вља вре мен ски 
кон текст на кон 1991. го ди не и сва ка ко са по је ди ним ин
тер ним ва ри ја ци ја ма тра је до да нас, од но сно из да на
шње пер спек ти ве га је мо гу ће са гле да ти и оквир но де
фи ни са ти на ова кав на чин. Из у зев тен ден ци је ве за не за 
про це се де ко ме мо ра ци је лич но сти и до га ђа ја из прет
ход ног со ци ја ли стич ког пе ри о да, у окви ру име но ва ња 
град ске то по ни ми је овај пе ри од са др жи и низ дру гих 
ка рак те ри сти ка о ко ји ма је са тре нут не тач ке оп сер ва
ци је, тј. без де таљ ни јих ис тра жи ва ња, не мо гу ће из ве сти 
за кључ ке.
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Из на ве де ног, а у скла ду са крат ким увод ним те о
риј ским по став ка ма, уо ча ва се да је кроз од о но ма сти ку 
и то по ни ми ју Но ви Сад, уо ста лом и као би ло ко ји дру ги 
град, у из ве сном сми слу мо гу ће по сма тра ти као спе ци
фич ну фор му тек ста, од но сно као ур ба ну це ли ну са ста
вље ну од ни за зна ко ва ко ји про ла зе кроз раз ли чи те мо
ди фи ка ци је у за ви сно сти од кон крет них и ак ту ел них 
дру штве них, по ли тич ких и кул тур них прак си. Град, 
да кле, пред ста вља про стор ну це ли ну ко ја са др жи еле
мен те тек сту ал но сти и ко ји је због то га мо гу ће по сма
тра ти као кон сте ла ци ју зна ко ва и сим бо ла, од но сно као 
фор му је зи ка (Da vid Frisby), од но сно у фор ми тек ста – 
citytext (Ma oz Azaryahu, An dre as Huyssen). Ту ма че ња и 
ин тер пре та ци је ова квог при сту па на те о риј ској осно ви 
се из ме ђу во де ћих те о ре ти ча ра ко ји се ба ве овом про бле
ма ти ком де ли мич но раз ли ку ју, али те за о гра ду као тек сту, 
сва ка ко пред ста вља основ но по ла зи ште за са вре ме на 
ис тра жи ва ња те ма ти ке град ске то по ни ми је и од о но ма
сти ке. У скла ду са овим ба зич ним по ла зи штем, град ска 
то по ни ми ја са свим сво јим сег мен ти ма ути че и на фор
ми ра ње, од но сно про ме не град ских иден ти те та, а ти ме 
и на ко лек тив не иден ти те те и об ли ке иден ти фи ка ци је 
ње го вих ста нов ни ка. У том сми слу, на зи ви град ских 
ули ца мо гу асо ци ра ти и на ме ста се ћа ња као спе ци фич не 
ре пе ре град ских иден ти те та.
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МА ПИ РА ЊЕ  

МЕ СТА СЕ ЋА ЊА





МЕ МО РИ ЈА ГРА ДА

Кључ на ме ста се ћа ња ве за на за Пр ви свет ски рат

У окви ру овог по гла вља, из дво је но је шест ло ка ци ја 
ко је су кључ не у кон тек сту офи ци јел не, од но сно зва нич
не кул ту ре се ћа ња на про сто ру Но вог Са да и Пе тро ва
ра ди на. Ра ди се о до да нас по сто је ћим ме мо ри ја ли ма 
по ста вље ним у ме ђу рат ном пе ри о ду ко ји су по све ће ни 
раз ли чи тим до га ђа ји ма ве за ним за Пр ви свет ски рат.

Спо мен-пло ча на Бе о град ској ка пи ји  
по све ће на ула ску срп ске вој ске у Но ви Сад

Ло ка ци ја: Бе о град ска ка пи ја – Под гра ђе Пе тро ва ра дин ске 
твр ђа ве, Пе тро ва ра дин

Спо менпло ча на Бе о град ској ка пи ји ко ја сим бо
ли ше ула зак срп ске вој ске у Но ви Сад 9. но вем бра 1918. 
го ди не, из вор но је би ла из ра ђе на од брон зе у тех ни ци 
ви со ког, од но сно ал торе ље фа и би ла је постављенa 1938. 
го ди не по во дом обе ле жа ва ња два де се то го ди шњи це од 
овог до га ђа ја. Пло ча ди мен зи ја 3,2 x 1,5 м. би ла је по ста
вље на на гор њем де лу ка пи је са стра не окре ну те ка Срем
ским Кар лов ци ма и на њој је био сим бо лич но при ка зан 
ула зак срп ске вој ске у Но ви Сад, док се ис под при ка за 
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на ла зио нат пис ко ји је упу ћи вао на сим бо ли ку спо мен
пло че:

„Де ве тог но вем бра 1918. го ди не, за вре ме вла да ви не 
кра ља Пе тра I Ве ли ког Осло бо ди о ца, а под вр хов ном 
ко ман дом пре сто ло на след ни ка Ре ген та Алек сан дра, 
кроз ову ка пи ју про ђо ше пр ви од ре ди по бе до но сне 
срп ске вој ске, до но се ћи сло бо ду Вој во ди ни.”

Пло чу су из ра ди ли по зна ти умет ни ци, брач ни пар 
Кар ло Ба ра њи и Зла та Мар ков Ба ра њи.

Од мах на кон фор ми ра ња НДХ, од но сно на кон што 
је Срем при кљу чен овој ква зи по ли тич кој тво ре ви ни, 11. 
апри ла 1941. го ди не, при пад ни ци уста шког ре жи ма су 
нај пре укло ни ли пло чу, а за тим је у пот пу но сти уни шти
ли. У том кон тек сту ово спо менобе леж је ве за но за до га
ђа је из Пр вог свет ског ра та на шло се пр во на уда ру вла сти 
НДХ, а убр зо на кон то га су и сва дру га обе леж ја у Пе тро
ва ра ди ну из ло же на по ступ ци ма уни шта ва ња ма те ри јал
них све до чан ста ва ве за них за про шлост Ср ба, као и за 
иде ју ју го сло вен ства ко ју је ин тен зив но и при лич но те
мељ но спро во ди ла НДХ.

Ре пли ка брон за не пло че по но во је по ста вље на на 
из вор ни по ло жај на Бе о град ској ка пи ји 2013. го ди не, у 
скло пу те мељ не ре кон струк ци је овог исто риј ског спо ме
ни ка, а по во дом обе ле жа ва ња 9. но вем бра – Да на осло
бо ђе ња у Пр вом свет ском ра ту, ка да је тим по во дом упри
ли че на про сла ва. По ста вља ње пло че тре ба са гле да ти у 
кон тек сту обе ле жа ва ња сто го ди на од по чет ка Пр вог свет
ског ра та, као и у скло пу тен ден ци ја ве за них за афир ми
са ње кул ту ре се ћа ња ко је се на ни воу гра да уо ча ва ју у 
про те клих не ко ли ко го ди на.
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Спо мен-обе леж ја по све ће на ру ским вој ни ци ма 
стра да лим у Пр вом свет ском ра ту, на Тран џа мен ту 

и Ус пен ском гро бљу

Ло ка ци ја: Вој но гро бље на Тран џа мен ту, Пе тро ва ра дин; 
Ус пен ско гро бље Но ви Сад

Спо менобе леж је у об ли ку ру ског пра во слав ног 
осмо кра ког кр ста по све ће но пре ми ну лим ру ским вој
ни ци ма, за ро бље ним у Пр вом свет ском ра ту, ло ци ра но 
је на Вој ном гро бљу на Тран џа мен ту у Пе тро ва ра ди ну. 
Ка ме ни Спо менкрст на по ста мен ту чи ји је део сти ли
зо ван на на чин да асо ци ра на об лик тен ков ске гра на те 
из гра ђен је на ло ка ци ји гроб ни це у ко јој се на ла зе оста ци 
96 вој ни ка ру ске вој ске ко ји су пе ри од од за ро бља ва ња 
па до сво је смр ти про ве ли у ау стро у гар ским ло го ри ма. 
Ве ћи на жр та ва је у јед ном пе ри о ду би ла сме ште на у им
про ви зо ва не ло гор ске ба ра ке на но во сад ској же ле знич
кој ста ни ци и пре ми ну ла је од по сле ди ца ра ња ва ња, као 
и од по сле ди ца бо ле сти за до би је них због не а де кват них 
жи вот них усло ва у ло го ру. Спо ме ник је из гра ђен сред
стви ма ру ске бе ле еми гра ци је 1929. го ди не. Ар хи тек та 
овог спо ме ни ка као и ско ро иден тич ног спо менобе
леж ја ко је је исте 1929. го ди не по ста вље но на Ус пен ско 
гро бље је Ге ор гиј Ни ко ла је вич Шре тер. На ка ме ном по
ста мен ту Кр ста ло ци ра ног на Ус пен ском гро бљу угра
ђе на је мер мер на та бла са нат пи сом на ру ском је зи ку – 
„Ру ским вој ни ци ма умр лим ов де у за ро бље ни штву од 
1915. до 1918. г.”

Иа ко да нас прак тич но не по сто ји ни ка кво се ћа ње 
на тра гич но стра да ле ру ске за ро бље ни ке, у пе ри о ду из
ме ђу два свет ска ра та при пад ни ци бе ле еми гра ци је који 

203

Меморија града...



су се на кон Ок то бар ске ре во лу ци је на ста ни ли у Но вом 
Са ду су кроз де ло ва ње но во сад ског огран ка Ру ске ма
ти це овим ло ка ци ја ма при да ва ли по се бан зна чај. О то
ме све до чи и чи ње ни ца да је по сто ја ла ини ци ја ти ва да 
се са гра ди ру ска спо менцр ква бла го по чив шем кра љу 
Алек сан дру I Ује ди ни те љу на углу ули ца Фу то шке и 
Бра ће Риб ни кар у чи јој би крип ти би ли по хра ње ни зем
ни оста ци 204 ру ска вој на за ро бље ни ка ко ји су из ме ђу 
1915. и 1918. пре ми ну ли у Но вом Са ду. Иа ко су сред ства 
за град њу хра ма би ла обез бе ђе на, из би ја ње Дру гог свет
ског ра та и ка сни је по ли тич ке кон сте ла ци је су за у век 
за у ста ви ле ре а ли за ци ју овог пла на. Ру ски за ро бље ни ци 
ко ји су у Но вом Са ду пре ми ну ли од ис цр пље но сти и 
раз ли чи тих за ра зних бо ле сти ко је су из би ја ле због из
у зет но ло ших хи ги јен ских усло ва ко ји су вла да ли у ло
го ру у ко ме су би ли ста ци о ни ра ни, нај ве ћим де лом су 
од стра не ау стро у гар ске вој ске би ли за ро бље ни на Га
ли циј ском фрон ту.

На кон Дру гог свет ског ра та, ве ћи део од пре ко 
2.000 Ру са ко ји се на се лио у Но ви Сад на кон Ок то бар ске 
ре во лу ци је је на кон ус по ста вља ња ко му ни стич ког ре
жи ма у та да шњој ФНРЈ, еми гри рао на За пад. Од ла зак 
ве ћи не при пад ни ка ру ске за јед ни це, но во у спо ста вље не 
по ли тич ке и дру штве не окол но сти, као и чи тав кор пус 
дру гих фак то ра, узро ко ва ли су да ова два спо менобе
леж ја вре ме ном ско ро у пот пу но сти про пад ну. Ипак, 
Ру ска ма ти ца је 2006. го ди не об но ви ла Крст на Ус пен
ском гро бљу, док је дру ги Крст ко ји се на ла зи на Тран
џа мен ту об но вљен 2013. го ди не уз по нов но осве ће ње. 
Ре но ви ра њем ова два спо менобе леж ја, она су у фор
мал ном и ко ме мо ра тив ном сми слу из но ва по ста ла део 
ко лек тив не ме мо ри је гра да, али с об зи ром на вре мен ску 
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дис тан цу, као и на на ци о нал ну при пад ност стра да лих, 
ни је мо гу ће го во ри ти о по сто је ћим на ра ти ви ма гра ђа на 
о ове две ло ка ци је.

Спо мен-крст у пор ти Ал ма шке цр кве

Ло ка ци ја: пор та Цр кве Све та Три Је рар ха

Спо менобе леж је по ги ну ли ма у Пр вом свет ском 
ра ту у фор ми Кр ста са по ста мен том по ста вљен је са ју
жне стра не у пор ти Ал ма шке цр кве. Крст је у знак се ћа
ња на жр тве по ди гла Срп ска пра во слав на цр ква не ду го 
на кон окон ча ња Пр вог свет ског ра та и он је из вор но био 
ло ци ран код тзв. „Ка пи је”, од но сно на сре ди шњем де лу 
да на шње Пар ти зан ске, а та да шње Ули це кне за Ми ло ша 
код рас кр сни це са Ули цом Ђор ђа Зли чи ћа на Са лај ци. 
Кра јем пе де се тих го ди на XX ве ка, Крст је из ме штен на 
но ву ло ка ци ју у пор ту Ал ма шке цр кве, где се на ла зи и 
да нас. На сте пе на стом ка ме ном по ста мен ту Кр ста, на све 
че ти ри стра не, укле сан је текст. На јед ној од две ши ре 
стра не по сто ља ис пи са но је: „За ве чан спо мен и по кој 
ду ше по ги ну ли ма у ра ту 1914–1918”, док су на пре о ста ле 
три стра не укле са ни од го ва ра ју ћи ци та ти из Би бли је.

Иа ко да нас ово спо менобе леж је, као и оста ли спо
ме ни ци на про сто ру гра да ве за ни за Пр ви свет ски рат, 
не пред ста вља „жи во” ме сто се ћа ња, у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та, као и у пр вој де це ни ји на кон окон ча ња 
Дру гог свет ског ра та, ло ка ци ја на ко јој се Крст на ла зио је 
има ла по се бан зна чај ко ји је да ле ко пре ва зи ла зио се кун
дар ни ме мо ри јал ни ка рак тер са мог спо менобе леж ја. Од
но сно, ло ка ци ја на ко јој је Крст био из вор но по ста вљен 
пред ста вља ла је сре ди шње ме сто оку пља ња и је дан од 
цен трал них јав них про сто ра на Са лај ци. На и ме, широки 
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про стор око Кр ста – из ме ђу два ре да ку ћа и не по сред но 
уз ши ро ку рас кр сни цу – пред ста вљао је ме сто са ста ја ња 
гра ђа на, ме сто на ко ме се оку пља ла ло кал на омла ди на, 
про стор на ко ме су се игра ле та да по зна те игре по пут 
ус коч ко би ле, шап ца лап ца и дру гих, као и ме сто на коме 
су се у ју тар њим и пре по днев ним ча со ви ма оку пља ли 
над ни ча ри, ну де ћи сво је услу ге. Да кле, ра ди ло се о про
стор ној це ли ни ко ја је пред ста вља ла јед ну од бит ни јих 
та ча ка оно вре ме ног ур ба ног иден ти те та гра да, на ко јој 
је спо менобе леж је пред ста вља ло сво је вр сни ре пер, бу
ду ћи да се по ње му цео про стор (ме сто оку пља ња) зва ло 
јед но став но „Код Кр ста”. У том сми слу, овај про стор је 
у се би об је ди ња вао при мар ну функ ци ју зна чај ног јав ног 
про сто ра као са став ног де ла ур ба ног иден ти те та Са лај ке 
и Но вог Са да као це ли не, са да ле ко сла би је на гла ше ним 
и се кун дар ним ме мо ри јал ним ка рак те ром ло ка ци је као 
ме ста се ћа ња.

На кон што је пре ме ште но на но ву ло ка ци ју, ово 
спо менобе леж је прак тич но је у пот пу но сти из гу би ло 
пре ђа шњи зна чај. у том кон тек сту, да нас је ово спо мен
обе леж је у зна чај ној ме ри иш че зло из ме мо ри је гра да.

Спо мен-крст у пор ти Ус пен ске цр кве

Ло ка ци ја: пор та Хра ма Ус пе ња Пре све те Бо го ро дице

Спо менобе леж је у об ли ку ме тал ног ко ва ног Кр ста 
на сте пе на стом бе тон ском по ста мен ту по све ће но по ги
ну лим бор ци ма у Пр вом свет ском ра ту да нас се на ла зи 
у пор ти Ус пен ске цр кве, на про сто ру из ме ђу Хра ма и 
Срп ског на род ног по зо ри шта. На ову ло ка ци ју Крст је 
пре ме штен на кон Дру гог свет ског ра та, та ко да је по де лио 
исту суд би ну са спо менобе леж јем ко је се да нас на ла зи 
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у пор ти Ал ма шке цр кве. Крст је из вор но био по ста вљен 
на углу да на шње Ули це Кра ље ви ћа Мар ка и Ки сач ке, 
ис пред не ка да шње Ко њич ке ка сар не. Ло ка ци ја на ко јој 
се спо менобе леж је на ла зи ло, за пра во је пред ста вља ла 
руб ни део гра да, од но сно Крст је био по ста вљен на обо
ду на се ља и по ред чи сти не ко ја се зва ла Ма јур. Са све 
че ти ри стра не по ста мен та на ко ме се Крст на ла зи укле
сан је текст, при че му су на три пло че ис пи са ни аде кват ни 
ци та ти из Би бли је, док је на цен трал ној пло чи укле сан 
текст ко ји ука зу је на ко ме мо ра тив ни зна чај спо ме ни ка.

С об зи ром на то да се на ла зи у стро гом цен тру Но вог 
Са да, Крст пред ста вља кључ но ме сто ко ме мо ра ци је ве
за не за Пр ви свет ски рат у Но вом Са ду. Од но сно, по во
дом обе ле жа ва ња 9. но вем бра, на ово спо менобе леж је 
пред став ни ци Гра да по ла жу вен це у знак се ћа ња на жр тве 
и по бе ду у Пр вом свет ском ра ту, од но сно у знак се ћа ња 
на Дан ка да је срп ска вој ска пред во ђе на ма јо ром Во ји сла
вом Бу гар ским ушла у Но ви Сад. Ова ква фор ма ко ме мо
ра ци је је по себ но до би ла на зна ча ју у по след ње две го дине.

Спо мен-обе леж је на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви  
по све ће но ци вил ним жр тва ма стра да лим  

у Пр вом свет ском ра ту

Ло ка ци ја: Пе тро ва ра дин ска твр ђа ва

У бли зи ни До њег пла тоа Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 
у шан цу код Ко му ни ка ци о не ка пи је на ла зи се ме сто на 
ко јем су то ком сеп тем бра 1914. го ди не aустроугарске вла
сти стре ља ле де вет ли ца из Бе шке, Срем ских Кар ло ва ца 
и Вој ке. Ци вил не жр тве (ме ђу ко ји ма су би ли све ште но 
ли це, ака дем ска сли кар ка, оп штин ски слу жбе ник, два 
сту ден та, два по сед ни ка, кро јач и гра ђе ви нар) пр во су 
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при ве де не као та о ци, а за тим су и стре ља не на овој лока
ци ји у знак од ма зде на кон про до ра де ло ва срп ске Пр ве 
ар ми је у Срем по сле Цер ске бит ке 1914. го ди не. По смрт ни 
оста ци стре ља них жр та ва су са ове ло ка ци је пре се ље ни 
у њи хо ва ме ста бо ра ви шта 1922. го ди не.

То ком по сто ја ња Кра ље ви не Ју го сла ви је у кон тек сту 
тра ди ци је со кол ског по кре та и тен ден ци ја ин те гра тив
ног ју го сло вен ства, Со кол ско дру штво – Пе тро ва ра дин 
је 1934. го ди не, из гра ди ло спо менобе леж је са мер мер ном 
та блом на ко јој су на ве де на име на стре ља них жрта ва 
као и њи хо ва за ни ма ња. Из над мер мер не пло че са име
ни ма жр та ва са гра ђе на је над стре шни ца из над ко је је 
уз бе дем по ста вљен сти ли зо ва ни Крст. У скла ду са оно
вре ме ним по ли тич ким, иде о ло шким и дру штве ним тен
ден ци ја ма, као и са иде ја ма со кол ског по кре та, стра да ли 
су пред ста вље ни као жр тве за „осло бо ђе ње и ује ди ње ње 
Ју го сло ве на”.

За вре ме Дру гог свет ског ра та, уста шки ре жим Не
за ви сне Др жа ве Хр ват ске од лу чио је да ово спо менобе
леж је уни шти. У ци љу укла ња ња свих тра го ва овог спо
ме ни ка, ан га жо ван је гра ђе вин ски тех ни чар Дрк Ан тун. 
Ипак, из ла жу ћи се ви со ком ри зи ку са сво јим по моћ ни
ци ма, Ан тун је са мо стал но до нео од лу ку да на спо ме
ни ку за мал те ри ше са мо спо менпло чу, као и крст из над, 
док са му кон струк ци ју спо ме ни ка ни је ди рао, па га је на 
тај на чин за пра во за шти тио од уни ште ња. Тен ден ци ја 
за ти ра ња и уни шта ва ња ма те ри јал них оста та ка про шло
сти ве за не за про шлост Ср ба, као и за иде ју ју го сло вен
ства, пред ста вља ла је јед ну од основ них ка рак те ри сти ка 
ге но цид ног уста шког ре жи ма НДХ као ква зи по ли тич ког 
су бјек та ус по ста вље ног под па тро на том Тре ћег рај ха.
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Овај спо ме ник, као и дру го спо менобе леж је по све
ће но ци вил ним жр тва ма из 1914. го ди не ко је се на ла зи 
на ло ка ци ји ста ди о на ФК Пе тро ва ра дин, по ста вље ни су 
на два де се то го ди шњи цу од тра гич них до га ђа ја у кон
тек сту ак тив но сти Со кол ског дру штва – Пе тро ва ра дин. 
Ини ци јал ни кон текст по ста вља ња ова два спо ме ни ка 
упу ћу је на из ра же не оно вре ме не на ра ти ве о тра гич ним 
до га ђа ји ма, ко ји су у зна чај ној ме ри про из и ла зи ли из 
чи ње ни це да се ра ди о ре ла тив но крат кој вре мен ској 
дис тан ци од тре нут ка по гу бље ња жр та ва до мо мен та 
по ста вља ња спо менобе леж ја, као и из чи ње ни це да су 
у вре мен ском кон тек сту ка да је спо ме ник по диг нут још 
увек би ли жи ви све до ци, али и са вре ме ни ци кон крет них 
до га ђа ја. Не тре ба за о би ћи ни чи ње ни цу да су у пе ри о
ду по ста вља ња спо ме ни ка са свим си гур но би ли при
лич но на гла ше ни по ро дич ни на ра ти ви ро ђа ка жр та ва, 
као и на ра ти ви фор ми ра ни у ло кал ним за јед ни ца ма из 
ко јих су жр тве по ти ца ле. Зва нич на по ли ти ка Кра ље ви не 
СХС, а по том и Кра ље ви не Ју го сла ви је, афир ми са ла је 
кул ту ру се ћа ња ве за ну за до га ђа је из Ве ли ког ра та, при 
че му је и на тај на чин у од ре ђе ној ме ри про па ги ра ла 
иде о ло ги ју ин те гра тив ног ју го сло вен ства. Ове две ло
ка ци је стра да ња су по се бан зна чај има ле за иде је ко је је 
ба шти нио у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та со кол ски 
по крет у чи јем је де ло ва њу кул ту ра се ћа ња на стра да ња 
свих Сло ве на у про шло сти има ла на ро чи то ве ли ки зна
чај, што је при мар но про ис ти ца ло из на гла ше ног па ци
фистич ког и ро до љу би вог ка рак те ра по кре та, а де ли мич
но и из сла во фил ских тен ден ци ја ко је су при пад ни ци 
овог по кре та про па ги ра ли. По ред ова два спо менобе
леж ја, 1934. го ди не је на фа са ду згра де Со кол ског дру
штва у Пе тро ва ра ди ну по ста вље на спо менпло ча са 
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име ни ма 37 жр та ва ко је су ау стро у гар ске вла сти стре
ља ле у око ли ни Пе тро ва ра ди на.

При ли ком раз го во ра са не ко ли ко слу чај них про ла
зни ка у не по сред ној око ли ни ло ка ци је на ко јој се на ла зи 
спо менобе леж је, уо чен је из ве сни сте пен упу ће но сти у 
зна чај ме ста и то пре све га код ста нов ни ка у ста ри јем 
жи вот ном до бу. На и ме, док тро ји ца ис пи та ни ка и јед на 
ис пи та ни ца ста ро сти из ме ђу 20 и 40 го ди на ни су има ли 
ни ка кве ин фор ма ци је о зна ча ју кон крет ног ме ста, три 
са го вор ни ка су у од ре ђе ној ме ри би ла упу ће на у зна чај 
и ка рак тер ло ка ци је. Иа ко се ни је при сту пи ло те мељ ни
јим про у ча ва њи ма ве за ним за по сто је ће на ра ти ве о овој 
ло ка ци ји, на осно ву раз го во ра са тро ји цом од ше сто ри
це ис пи та ни ка мо же се кон ста то ва ти да ова ло ка ци ја код 
по је ди на ца ипак пред ста вља ме сто ко лек тив не ме мо ри
је, од но сно да по сто ји од ре ђе на свест код де ла гра ђа на 
о исто риј ском зна ча ју ло ка ци је.

Спо мен-обе леж је у Пе тро ва ра ди ну по све ће но  
ци вил ним жр тва ма стра да лим  

у Пр вом свет ском ра ту

Ло ка ци ја: Пе тро ва ра дин (Ста ди он ФК Пе тро ва ра дин)

Спо ме ник у об ли ку ка ме ног обе ли ска ко ји је да нас 
ло ци ран не по сред но по ред ста ди о на ФК Пе тро ва ра дин, 
на иви ци на си па пру ге Но ви Сад –Бе о град, по све ћен је 
ци ви ли ма из Ба тај ни це ко је су ау стро у гар ске вла сти стре
ља ле 17. сеп тем бра 1914. го ди не у знак од ма зде на кон 
про до ра де ло ва срп ске Пр ве ар ми је у Срем по сле ње не 
по бе де у Цер ској би ци 1914. го ди не. Је да на ест мла ди ћа 
ко ји су стре ља ни на овој ло ка ци ји у при су ству њи хо вих 
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по ро ди ца по ко па ни су су тра дан у ма сов ну гроб ни цу не
да ле ко од ло ка ци је стре ља ња. На кон по вла че ња срп ске 
вој ске из Сре ма, ау стро у гар ски вој ни ци су ве ли ки број 
гра ђа на Ба тај ни це де пор то ва ли сточ ним ва го ни ма у Пе
тро ва ра дин, а за тим су их пре ба ци ли у осјеч ки ло гор у 
ко ме су оста ли прак тич но до кра ја Пр вог свет ског ра та. 
Про це њу је се да су ау стро у гар ске вла сти у знак од ма зде 
ухап си ле и де пор то ва ле у ло го ре пре ко 2.000 ли ца.

Чла но ви Со кол ског дру штва – Пе тро ва ра дин, 1934. 
го ди не ус пе ли су да про на ђу ло ка ци ју гроб ни це жр та ва, 
на кон то га је усле ди ла из град ња спо менобе леж ја ко је 
је фи нан си ра но сред стви ма та да шњег гра до на чел ни ка 
Но вог Са да, Бра ни сла ва Бо ро те. Спо ме ник је по ста вљен 
два де сет го ди на на кон тра гич ног до га ђа ја у кон тек сту 
на гла ше не сла во фил ске и ју го сло вен ске тра ди ци је со кол
ског по кре та ко ји је ини ци рао из град њу овог спо мен 
обе леж ја.

Из вор но је спо ме ник у об ли ку ка ме ног обе ли ска са 
ис пи са ним име ни ма жр та ва био по ста вљен на уз диг ну
тој зе мља ној хум ци ко ја је до ми ни ра ла окол ним пла то ом. 
Ме ђу тим, већ 1941. го ди не, уста шки ре жим НДХ под чи
јом је оку па ци о ном кон тро лом би ла те ри то ри ја Сре ма, 
оште тио је ка ме ни обе лиск, обо рио га и за ко пао у зе мљу 
и на тај на чин уни штио сва ку на зна ку по сто ја ња овог 
обе леж ја. Тен ден ци ја за ти ра ња и уни шта ва ња ма те ри
јал них оста та ка про шло сти ве за не за про шлост Ср ба, 
као и за иде ју ју го сло вен ства, пред ста вља ла је јед ну од 
основ них ка рак те ри сти ка ге но цид ног уста шког ре жи ма 
НДХ као ква зи по ли тич ког су бјек та ус по ста вље ног под 
па тро на том Тре ћег рај ха. На кон Дру гог свет ског ра та, спо
ме ник је об но вљен, али је по ста вљен на дру гој ло ка ци ји, 
не по сред но по ред пру жног на си па, чи ме по ста је те шко 
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уоч љив и ујед но из ло жен ути ца ју де ва сти ра ју ћих факто
ра про и за шлих из фре квент ног же ле знич ког са о бра ћа ја. 
Про ме на ло ка ци је спо менобе леж ја при ли ком ње го ве 
об но ве на кон Дру гог свет ског ра та мо же се ту ма чи ти 
оп штим трен дом мар ги на ли зо ва ња ме ста се ћа ња из Пр вог 
свет ског ра та и њи хо вог иде о ло шког по ти ски ва ња од 
стра не ко му ни стич ког ре жи ма у од но су на спо ме ни ке 
и ло ка ци је ве за не за до га ђа је из На род но о сло бо ди лач ке 
бор бе, од но сно из пе ри о да Дру гог свет ског ра та. У скла ду 
са ова квом по ли ти ком ово спо менобе леж је је вре ме ном 
ско ро у пот пу но сти за пу ште но и за ра сло у ко ров, те је 
прак тич но би ло за бо ра вље но, ако из у зме мо јед но го ди
шње, и це ре мо ни јал но по ла га ње ве на ца од стра не де ле
га ци је СУБ НОРа.

О зна ча ју њи хо вог стра да ња у оно вре ме ном дру
штве ном кон тек сту, све до чи и нат пис на спо ме ни ку: 
„Овде су 17. септ. 1914. год. стре ља ни и ов де ле же ко сти 
на род них му че ни ка из Ба тај ни це […] Све тла су њи хо ва 
име на”, ко ји упу ћу је по сма тра ча на ис так ну ти ме мо ри
јал ни ка рак тер ло ка ци је као и на мар тир ство стра да лих. 

*
*    *

По ред ова два спо менобе леж ја, 1934. го ди не је на 
фа са ду згра де Со кол ског дру штва у Пе тро ва ра ди ну по
ста вље на спо менпло ча са име ни ма 37 жр та ва ко је су 
ау стро у гар ске вла сти стре ља ле у око ли ни Пе тро ва ра
ди на.

Иа ко су да нас на ра ти ви о овим ло ка ци ја ма као ме
сти ма се ћа ња прак тич но иш че зли, бу ду ћи да ви ше не 
по сто је жи ви са вре ме ни ци ових до га ђа ја, из ве сно ли ми
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ти ра но се ћа ње на ове ло ка ци је је ипак оп ста ло у ин сти
ту ци о нал ном, од но сно фор мал ном сми слу. Ипак, од су
ство са вре ме них на ра ти ва о ове две ло ка ци је, из у зев у 
ве ков ној вре мен ској дис тан ци од тре нут ка тра гич них 
до га ђа ја до да нас, тре ба са гле да ти и у кон тек сту по ли тич
ких окол но сти у про шло сти. Од но сно, од ре ђе ни сте пен 
мар ги на ли за ци је ме ста се ћа ња ве за них за Пр ви свет ски 
рат ко ји је по сто јао то ком ви ше од че ти ри де це ни је до
ми ни ра ју ћих иде о ло шких пре ми са ко му ни стич ког ре
жи ма у ве ли кој ме ри је огра ни чио оп ста ја ње прет ход но 
ус по ста вље них на ра ти ва о овим ло ка ци ја ма као о мести
ма се ћа ња. По ред то га, ово спо менобе леж је је с об зи ром 
на ње го ву ло ка ци ју, за раз ли ку од спо менобе леж ја ло
ци ра ног на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви, прак тич но у пот
пу но сти за бо ра вље но, та ко да је упит но да ли се уоп ште 
о ње му мо же го во ри ти као о жи вом ме сту се ћа ња или 
ис кљу чи во као о спо менме сту ко је је сти ца јем по ли тич
ких и дру штве них окол но сти на кон Дру гог свет ског ра та 
прак тич но иш че зло из ме мо ри је гра да. У при лог кон ста
та ци ји о за бо ра вље ном или бив шем ме сту се ћа ња го во ри 
у при лог и чи ње ни ца да је до 2013. го ди не ово спо мен 
обе леж је би ло прак тич но у пот пу но сти за пу ште но, као 
и да је нај ве ћи број гра ђа на Но вог Са да за ње га са знао 
тек на кон што су ме ди ји из ве сти ли ка ко је јед на по ли
тич ка ор га ни за ци ја из Но вог Са да об но ви ла спо ме ник 
и уре ди ла ло ка ци ју на ко јој се он на ла зи.
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МЕ МО РИ ЈА ГРА ДА

Ме ста ма сов них стра да ња ци ви ла  
од 13. до 23. апри ла 1941. го ди не

Иа ко при ли ком ула ска ма ђар ских оку па ци о них тру
па у Но ви Сад то ком по сле по днев них ча со ва 13. апри ла 
ни је пру жан ни ка кав от пор, у но ћи из ме ђу 13. и 14. апри
ла ма ђар ске вој не је ди ни це за по че ле су ма сов на хап ше
ња, фи зич ка мал тре ти ра ња, као и по гу бље ња ло кал ног 
ци вил ног ста нов ни штва пре те жно срп ске на ци о нал но
сти. Тор ту ра над ци вил ним ста нов ни штвом тра ја ла је 
не ко ли ко на ред них да на и прав да на је на вод ним су зби
ја њем ор га ни зо ва ног от по ра „чет ни ка” и не при ја тељ ских 
еле ме на та про тив ма ђар ских оку па ци о них вла сти. Од
но сно, то ком на ред них не де ља пу тем оку па тор ских штам
па них ме ди ја вр ше на је про па ган да ка ко су ма ђар ске 
вој не је ди ни це би ле на пад ну те од стра не „чет ни ка” што 
је иза зва ло њи хо ву „оправ да ну и при род ну” ре ак ци ју. 
На вод ни от пор „ло кал них бан ди” и њи хов на пад на вој не 
је ди ни це ко је су за у зе ле Но ви Сад, о ко ји ма је ма ђар ска 
и не мач ка штам па тен ден ци о зно пи са ла, у ствар но сти 
се ни ка да ни је до го дио. Пре ма све до че њи ма са вре ме ни ка 
до га ђа ја и гра ђа на, ма ђар ске тру пе су на су мич но пу ца ле 
у прав цу кро во ва стам бе них обје ка та, хап си ле су вла сни
ке ку ћа под оп ту жба ма да по ма жу и са кри ва ју „чет ни ке”, 

214



од но сно да је пу ца но из њи хо ви до мо ва, итд. Ма ђар ске 
фа ши стич ке тру пе су у су шти ни не ве што ис це ни ра ле 
цео су коб ка ко би до би ле по вод за ма сов на хап ше ња и 
по гу бље ња ло кал ног ци вил ног ста нов ни штва, а све са 
ци љем при ка зи ва ња „хе рој ског осло ба ђа ња сво јих ју жних 
кра је ва”, ка ко је да на шња те ри то ри ја АП Вој во ди не пер
ци пи ра на у ма ђар ској јав но сти у окви ру оно вре ме ног 
по ли тич ког и на ци о нал ног има ги на ри ја Хор ти је вог ре
жи ма. Од но сно, осло ба ђа ње „Де ла ви де ка”, тј. „Ју жног 
кра ја”, вој но ру ко вод ство фа ши стич ке вој ске Хон ве да 
те жи ло је да пред ста ви као сво је вр сни хе рој ски чин који 
је из ве ден уз те шке на по ре и ча сну бор бу. У том сми слу, 
ма ђар ски фа ши сти су овим ис це ни ра ним до га ђа ји ма 
по ку ша ли да сво је за у зи ма ње Бач ке пред ста ве као вој ну 
ак ци ју, од но сно да на не ки на чин по ти сну чи ње ни цу да 
је ова те ри то ри ја за пра во Ма ђар ској усту пље на од стра
не на ци о нал со ци ја ли стич ког ре жи ма Тре ћег рај ха. Оку
па ци о не вла сти су то ком на ред них не де ља пер ма нент но 
ра ди ле на при кри ва њу зло чи на ко ји су при ли ком ових 
до га ђа ја спро ве ле над ци ви ли ма и у том прав цу су из
вр та ле чи ње ни це, кон тро ли са ле штам па не ме ди је, укла
ња ли те ла жр та ва у ма сов не гроб ни це на на си пу Ду на ва, 
као и на Ал ма шком и Ус пен ском гро бљу, итд.

Та чан број жр та ва ових до га ђа ја ни ка да ни је пре
ци зно утвр ђен при че му је за пра во је ди не по дат ке на кон 
ра та из не ла Ко ми си ја за утвр ђи ва ње рат них зло чи на оку
па то ра и њи хо вих по ма га ча. Пре ма про це ни Ко ми си је 
у овим до га ђа ји ма стра да ло је око 500 ли ца, од ко јих су 
ско ро сви би ли ци ви ли. Су де ћи пре ма из ве шта ју Ко ми
си је, ме ђу жр тва ма је би ло и же на и де це. На осно ву све
до че ња по је ди них ста нов ни ка Но вог Са да ко ји су при
су ство ва ли овим до га ђа ји ма, нај ма сов ни ја стра да ња су 
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се де си ла у но ћи из ме ђу 13. и 14. као и 15. апри ла, ка да је 
уби је но око 300 гра ђа на Но вог Са да срп ске на ци о нал но
сти. Под ла жним оправ да њем „о ну жној од бра ни до мо
бра на” од на вод них „на па да чет ни ка” до кра ја апри ла 
је стра да ло још око две сто ти не ци ви ла док је ви ше сто
ти на гра ђа на ухап ше но и до жи ве ло раз ли чи те об ли ке 
фи зич ке и пси хич ке тор ту ре. По ред на ве де ног, до ла зи
ло је до че стих пљач ки имо ви не ци ви ла од стра не при
пад ни ка оку па ци о них тру па, а од ре ђе ни број стам бе них 
обје ка та је за па љен или уни штен. Иа ко су оку па ци о не 
вла сти тен ден ци о зно пла си ра ле те зу о же сто ким су ко
би ма са „чет ни ци ма”, ин ди ка тив но је да ни ка да ни је 
об ја вљен спи сак или пру жен би ло ка кав ва ли дан ар гу
мент ко ји би ука зао да је уоп ште би ло гу би та ка у ре до
ви ма ма ђар ских оку па ци о них тру па. Тре ба на по ме ну ти 
да је ме ђу ци вил ним жр тва ма ко је су стре ља не то ком 
апри ла 1941. по ред до ми нант не ве ћи не ста нов ни ка срп
ске на ци о нал но сти би ло и при пад ни ка дру гих на ци о
нал них и ет нич ких гру па. Из ме ђу оста лих, стра да ло је 
и шест осо ба ма ђар ске на ци о нал не при пад но сти ко је су 
по гу би ли при пад ни ци ма ђар ских вој них је ди ни ца или 
тзв. нем зе те ри.

Ме ста стра да ња у Те ме рин ској ули ци  
и окол ним ули ца ма

Ло ка ци ја: Те ме рин ска и окол не ули це

На ви ше ло ка ци ја у Те ме рин ској, као и у окол ним 
ули ца ма од 13. до 15. апри ла, по гу бље ни су ци ви ли. Пре ма 
из ја ва ма све до ка ко је су при ку пља не то ком ис тра жних 
рад њи на кон осло бо ђе ња, у Те ме рин ској ули ци на ви ше 
ме ста на ла зи ли су се ле ше ви стре ља них жр та ва док је 
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не ко ли ко ста нов ни ка обе ше но на рас кр сни ца ма. Пре ма 
све до че њи ма гра ђа на ко ји су при су ство ва ли до га ђа ји ма 
и би ли из ло же ни не ком об ли ку тор ту ре оку па ци о них 
сна га, дуж Те ме рин ске ули це би ла су те ла ви ше од две 
сто ти не стра да лих му шка ра ца, же на и де це. Не ко ли ко 
ку ћа у Гун ду ли ће вој ули ци је спа ље но, а ста нов ни ци 
ко ји су по ку ша ли да га се по жар су уби је ни. Пре ма ка зи
ва њи ма све до ка, при пад ни ци ма ђар ских тру па су нај пре 
пу ца ли у ва здух, а за тим отва ра ли ин тен зив ну паљ бу из 
пу шко ми тра ље за. На сил но су упа да ли у ку ће и пре тре
са ли по дру ме и та ва не под оп ту жба ма да се ту на ла зе 
„чет ни ци”, а по вре ме но су на ку ће ба ца ли и бом бе. Ком
плет на ак ци ја је би ла ис це ни ра на та ко, да би се оправ
дао те рор над ци вил ним ста нов ни штвом. 

Ме сто стра да ња у Ули ци вој во де Бо јо ви ћа

Ло ка ци ја: Ка сар на у Ули ци вој во де Бо јо ви ћа

У ком плек су не ка да шње Ка сар не кра ља Пе тра I у 
Ули ци вој во де Бо јо ви ћа, стре љан је ве ћи број гра ђа на 
ко ји су прет ход но из дво је ни из гру пе љу ди на Жит ном 
тр гу, ко је су за тим при сил но до ве ле у Ка сар ну, ма ђар ске 
оку па ци о не тру пе. Пре ма све до че њи ма гра ђа на ко ји су 
при су ство ва ли овим до га ђа ји ма, гру па мла ди ћа је из дво
је на из ма се ко ја се на ла зи ла на Тр гу, а на кон то га су од
ве де ни у обли жњу Ка сар ну где су стре ља ни.

На овој ло ка ци ји, од но сно у дво ри шту Ка сар не су 
15. ок то бра 1941. го ди не, фа ши сти из вр ши ли ве ша ње 
не ко ли ци не при пад ни ка НОПа. У знак се ћа ња на овај 
до га ђај, де сет го ди на ка сни је – 17. ок то бра 1951. го ди не, 
у скло пу оно вре ме не зва нич не ко ме мо ра тив не по ли ти ке 
Гра да, по ста вље на је спо мента бла на фа са ду Ка сар не 
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ко ја тек стом упу ћу је на кон кре тан до га ђај, од но сно на 
мар тир ство и хе рој ство уби је них. По ста вља ње спо мен
пло че тре ба са гле да ти у кон тек сту оно вре ме них иде о
ло шких тен ден ци ја зва нич не др жав не по ли ти ке ко ја је 
те жи ла ин стру мен та ли за ци ји ло ка ци ја ве за них за ре во
лу ци о нар не и осло бо ди лач ке те ко ви не, од но сно ис ти
ца њу ме ста стра да ња и му че ња на ко ји ма су оку па то ри 
по гу би ли уче сни ке НОБа и дру ге рат не за ро бље ни ке. 
Ком плекс Ка сар не пред ста вља и ме сто стра да ња ци ви
ла то ком Но во сад ске ра ци је, ка да је 23. ја ну а ра на овој 
ло ка ци ји уби је но не ко ли ко де се ти на гра ђа на.

Ме сто стра да ња у Фу то шкој ули ци

Ло ка ци ја: Ка сар на у Фу то шкој ули ци

У Ка сар ни ко ја је ло ци ра на у Фу то шкој ули ци, ма
ђар ске оку па ци о не тру пе стре ља ле су је да на ест осо ба. 
Иден ти фи ка ци ја над овим ли ци ма ни ка да ни је спро ве
де на и сва ли ца су са хра ње на 19. апри ла 1941. го ди не у 
за јед нич кој гроб ни ци на Ус пен ском гро бљу.

У ком плек су ове ка сар не, у ви ше на вра та то ком Дру
гог свет ског ра та из вр ше не су и ег зе ку ци је над уче сни
ци ма НОПа. О то ме све до чи и спо менпло ча ко ја је по
ста вље на у знак се ћа ња на по гу бље ње ко је је спро ве де но 
над не ко ли ци ном уче сни ка НОПа 25. но вем бра 1941. 
го ди не, као и спо менпло ча по све ће на се ћа њу на на род
ног хе ро ја Све то за ра Мар ко ви ћа То зу ко ји је та ко ђе по
гу бљен у кру гу Ка сар не. Спо мента бле ко је су по ста вље не 
на фрон тал ни део фа са де ка сар не по ред глав ног ула за 
са др жа јем тек ста упу ћу ју на кон кре тан до га ђај, од но сно 
на мар тир ство и хе рој ство уби је них. По ста вља ње ових 
спо менпло ча тре ба са гле да ти у кон тек сту оно вре ме них 
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иде о ло шких тен ден ци ја др жав не по ли ти ке и СКЈ ко ја 
је те жи ла ин стру мен та ли за ци ји ло ка ци ја ве за них за ре
во лу ци о нар не и осло бо ди лач ке те ко ви не, од но сно исти
ца њу ме ста стра да ња и му че ња на ко ји ма су оку па то ри 
по гу би ли уче сни ке НОБа и дру ге рат не за ро бље ни ке.

Ме ста стра да ња у око ли ни ста ре  
Же ле знич ке ста ни це и Ло жи о не

Ло ка ци ја: око ли на не ка да шње Ра ле ти ће ве фа бри ке и ста ре 
Же ле знич ке ста ни це

У око ли ни Ра ле ти ће ве фа бри ке, Же ле знич ке ста ни
це и Ло жи о не, из вр ше но је ви ше по је ди нач них и груп них 
стре ља ња ци ви ла срп ске на ци о нал но сти. Пре ма из јава
ма све до ка до га ђа ја, не ке жр тве су стре ља не из лич них 
раз ло га, за то што су их при ја ви ли и оп ту жи ли њи хо ви 
по зна ни ци и ко ле ге ма ђар ске на ци о нал но сти ко ји су 
за го ва ра ли иде о ло ги ју хор ти је ва ца и екс трем ни об лик 
ма ђар ског на ци о на ли зма.

Ме сто стра да ња на ду нав ском на си пу

Ло ка ци ја: око ли на Но вог Са да – ду нав ски на сип

На про сто ру тзв. Шан га ја (Рат ног остр ва) у Ко виљ
ском ри ту, ма ђар ске оку па ци о не вој не је ди ни це су 23. 
апри ла стре ља ле не ко ли ко де се ти на гра ђа на ко ји су прет
ход но би ли ухап ше ни у скло пу ис це ни ра них ак ци ја запо
че тих у но ћи из ме ђу 13. и 14. апри ла. Те ла на стра да лих 
ба ца на су у ре ку, док су по смрт ни оста ци не ко ли ци не 
жр та ва са хра ње ни у ма сов ној гроб ни ци ис ко па ној на 
на си пу. Нај ве ћи број те ла по гу бље них ци ви ла су тек две 
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не де ље на кон стре ља ња пре у зе ле њи хо ве по ро ди це. Иако 
се не дис по ну је пре ци зним по да ци ма о бро ју стре ља них, 
пре ма по је ди ним из ја ва ма све до ка до га ђа ја, на овој ло
ка ци ји је по гу бље но око сто пе де сет ли ца. 

Ме сто стра да ња у Ки сач кој ули ци

Ло ка ци ја: Ки сач ка ули ца

Пр вог да на Aприлског ра та, 6. апри ла 1941. го ди не 
у 13 са ти, је дан не мач ки ави он је из вр шио ва зду шни 
на пад ка да је ми тра љи рао по греб ну по вор ку ко ја се кре
та ла Ки сач ком ули цом. У том на па ду по вре ђе но је ви ше 
од де сет ста нов ни ка Но вог Са да ко ји су се кре та ли у 
по вор ци, док је осам ли ца из гу би ло жи во те. Стра да ли 
ци ви ли су би ли пр ве жр тве ко је су на про сто ру Но вог 
Са да стра да ле у Дру гом свет ском ра ту.
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МЕ МО РИ ЈА ГРА ДА

Кључ на ме ста се ћа ња на Но во сад ску ра ци ју

Пр ва ма сов на уби ства и хап ше ња за по че та су у Шај
ка шкој обла сти у да ни ма из ме ђу 4. и 19. ја ну а ра 1942. 
го ди не, што је ујед но озна чи ло по че так Ра ци је, од но сно 
зло чи на ге но цид ног ка рак те ра ко ји су из вр ши ли ма ђар
ски фа ши сти и Хор ти јев ре жим над пре те жно срп ским 
и је вреј ским ста нов ни штвом на про сто ру Ју жне Бач ке. 
Од лу ком ко ја је до не се на на са стан ку по ли тич ког и вој
ног вр ха оно вре ме не вла сти у Бу дим пе шти 12. ја ну а ра 
1942. го ди не, Ра ци ја је про ши ре на на но ве те ри то ри је, 
а по себ но на Но ви Сад. Као по вод за про ши ре ње оби ма 
Ра ци је на ве де но је да су се у Но ви Сад на вод но скло ни
ли пар ти за ни и дру ги „сум њи ви еле мен ти” из Шај ка шке 
обла сти. Ма ђар ске оку па ци о не вла сти су ма сов ну ли кви
да ци ју ци вил ног ста нов ни штва тен ден ци о зно и не ве
што пред ста ви ле као по ли циј ску ра ци ју усме ре ну на 
ели ми ни са ње Пар ти зан ског по кре та, иа ко је Ја ну ар ска 
ра ци ја за пра во пред ста вља ла рат ни зло чин мо ти ви сан 
пр вен стве но на ци о нал ном мр жњом. До да нас ни је пре
ци зно утвр ђен број жр та ва Ра ци је ко је су по би је не на 
про сто ру Но вог Са да и Ју жне Бач ке од стра не ге но цид
ног Хор ти је вог ре жи ма. Про це не ва ри ра ју у за ви сно сти 
од ин тер пре та ци је ис тра жи ва ча и ту ма че ња од ре ђе них 

221



изво ра, а ве о ма че сто пред ста вља ју и пред мет по ли ти
за ци је и ре ви зи је по ли тич ких ста во ва по је ди на ца, идео
ло шких и ин те ре сних гру па. Иден ти фи ка ци ја жр та ва 
још увек тра је, та ко да се прак тич но број иден ти фи ко
ва них сва ке го ди не по ве ћа ва. Кон фу зи ја ве за на за број 
жр та ва про ис ти че и из гре ша ка ко је су на ста ле при ли
ком по пи са жр та ва у ис тра жи ва њи ма оба вље ним не по
сред но на кон ра та. Од но сно, по је ди на но ви ја ис тра жи
ва ња за пра во ука зу ју да је број жр та ва знат но ве ћи не ко 
што је при ка зи ва но у по је ди ним ста ри јим пу бли ка ци
ја ма. Нај ве ћи број уби је них су би ли ци ви ли, чи ји су по
смрт ни оста ци ба ца ни под лед Ти се и Ду на ва. Уко ли ко 
се узму у об зир ње не раз ме ре чак и са нај ма њом про це
ном о бро ју жр та ва, као и ка рак те ри сти ке по чи ње них 
зло чи на, Ра ци ја пред ста вља нај ма сов ни је стра да ње ци
вил ног ста нов ни штва на те ри то ри ји Вој во ди не ко је се 
до го ди ло у то ку Дру гог свет ског ра та. Из у зев ве ли ког 
бро ја жр та ва срп ске и је вреј ске на ци о нал но сти, у хор
ти јев ској Ју жно бач кој ра ци ји, стре љан је и ве ли ки број 
Ро ма, не ко ли ко де се ти на Ру си на, Сло ва ка, Ру са, ан ти
на ци стич ки и ан ти фа ши стич ки рас по ло же них Не ма ца, 
Ма ђа ра, Хр ва та и мно гих дру гих.

На кон ни за ак тив но сти у окви ру при пре ма ло ги
сти ке за спро во ђе ње Ра ци је на про сто ру Но вог Са да, 21. 
ја ну а ра у ју тар њим ча со ви ма су се на ули ца ма гра да по
ја ви ли пла ка ти цр ве не бо је са ис так ну тим на сло вом 
Об ја ва на ко ји ма се на ла зио текст на срп ском и ма ђар ском 
је зи ку, чи ме су гра ђа ни оба ве ште ни да је у гра ду за поче
та Ра ци ја. Текст се са сто јао од ни за од ред би, упут ста ва, 
на ред би и пра ви ла ко је су сви гра ђа ни бес ком про ми сно 
мо ра ли да ува жа ва ју то ком оба вља ња Ра ци је. По ред овог 
оба ве ште ња, на ули ца ма Но вог Са да се по ја вио и пла кат 
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На ред бе ко ман дан та ме ста чи ји је са др жај био сли чан 
и у истом то ну као и у тек сту Об ја ве. Па ра док сал но и ин
ди ка тив но је то што је Об ја ва о Ра ци ји као и упут ства за 
по на ша ње гра ђа на то ком ње ног тра ја ња, об ја вље на за пра
во тек на кон што је Ра ци ја за по че та при че му је јед на од 
та ча ка об ја ве пред ста вља ла про пис о „за бра ни за др жа
ва ња на ули ци”. Узи ма ју ћи у об зир да су пла ка ти из ле пље
ни 21. ја ну а ра у ју тар њим ча со ви ма, а да је Ра ци ја за поче
та истог ју тра из ме ђу 7 и 8 ча со ва, ја сно је да је огром на 
ве ћи на гра ђа на оста ла не ин фор ми са на и нео ба ве ште на 
о на чи ни ма по на ша ња то ком Ра ци је, као и о ње ном по
чет ку. По ред то га, са по сле ди ца ма кр ше ња од ре ђе них 
од ред би гра ђа ни су мо гли за пра во да се упо зна ју тек 
на кон њи хо вог не по што ва ња с об зи ром на то да са др жај 
Об ја ве ни је кон ци зно ука зи вао на, ис по ста ви ће се, че сто 
фа тал не по сле ди це ко је су про из и ла зи ле у слу ча ју и нај
ма њег од сту па ња од про пи са них на ред би. У том кон тек
сту, ма ђар ске оку па ци о не тру пе су оне гра ђа не, ко ји су 
пре кр ши ли од ред бу о за бра ни за др жа ва ња на ули ци, чак 
и уко ли ко се ра ди ло о за ста ја њу ра ди чи та ња пла ка та на 
ко ји ма су се на ла зи ла упут ста ва за гра ђа не о пра ви ли
ма по на ша ња то ком тра ја ња Ра ци је, че сто не ми ло срд но 
ка жња ва ле.

По че так Ра ци је, 21. ја ну ар, про те као је углав ном у 
ма сов ним хап ше њи ма и ле ги ти ми са њу гра ђа на ко ји су 
од во ђе ни на спе ци фи чан вид про ве ре у не ка да шњи Дом 
Ле вен те, од но сно На род ни дом. Прет по ста вља се да је 
то ком тра ја ња Ра ци је кроз овај по сту пак про шло око 
20.000 гра ђа на Но вог Са да. Пла ном Ра ци је би ло је пред
ви ђе но да се руб ни де ло ви Но вог Са да пре тра жу ју и кон
тро ли шу то ком 21. ја ну а ра, сре ди шњи де ло ви 22, а цен тар 
гра да 23. ја ну а ра. У скла ду са ова квим пла ном ак ци је, 
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вр ше на су и ма сов на не се лек тив на, а че сто и на су мич на 
при во ђе ња, од но сно хап ше ња гра ђа на. Пр ва по гу бље ња 
су из вр ше на на про сто ру град ске пла же Штранд у но ћи 
из ме ђу 21. и 22. ја ну а ра, ка да је стре ља но пет на ест ци
ви ла. На кон пр вих по гу бље ња, у на ред на два да на, а 
по себ но 23. ја ну а ра усле ди ла су ма сов на по гу бље ња на 
ве ћем бро ју ло ка ци ја у гра ду, као и у мно гим при ват ним 
ку ћа ма. По смрт не остат ке жр та ва су при пад ни ци ма ђар
ских оку па ци о них тру па пре во зи ли до Ду на ва и кроз 
ру пе у ле ду уба ци ва ли у ре ку. Раз ли чи те су про це не око 
тач ног бро ја жр та ва и оне при лич но ва ри ра ју у за ви сно
сти од ин тер пре та ци је кон крет них ау то ра, ко ми си ја и 
ис тра жи ва ча. Иа ко је ве ли ки број не ду жних ци ви ла 
уби јен то ком пр ва два да на Ра ци је, тре ћег да на су по гу
бље ња би ла то ли ко број на и ин тен зив на да се прак тич
но мо гу озна чи ти као ма са кр, од но сно по кољ. Уко ли ко 
се у об зир узме број жр та ва и ка рак тер до га ђа ја, пре
хлад ни 23. ја ну ар – ка да се тем пе ра ту ра спу сти ла на 25 
сте пе ни ис под ну ле – пред ста вља нај тра гич ни ји да тум 
у про шло сти Но вог Са да. У Но во сад ској ра ци ји су по ред 
до ми нант не ве ћи не жр та ва ко је су би ле срп ске и је вреј
ске на ци о нал не при пад но сти, стра да ли и при пад ни ци 
оста лих сло вен ских на ро да, ве ли ки број Ро ма, као и осо
бе из ме шо ви тих бра ко ва. Та ко ђе, уби је но је и не ко ли ко 
де се ти на гра ђа на Но вог Са да ма ђар ске, не мач ке и хр ват
ске на ци о нал не при пад но сти од ко јих су мно ги стра да ли 
за то што су би ли де кла ри са ни ан ти фа ши сти, или за то 
што су по ку ша ли да за шти те сво је су гра ђа не ко ји су били 
Је вре ји и Ср би. Тре ба на по ме ну ти да је из у зев Но во са
ђа на, то ком Но во сад ске ра ци је уби јен и ве ли ки број ци
ви ла ко ји ни су ста но ва ли у гра ду, од но сно ли ца ко ја су 
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се у да том тре нут ку на ла зи ла у гра ду у по се ти код при
ја те ља и ро ђа ка или су би ла са мо при вре ме но сме ште на 
у Но вом Са ду. Њи хо ва иден ти фи ка ци ја је, с об зи ром на 
то да ни су има ли трај но бо ра ви ште у Но вом Са ду, при
лич но оте жа на те је због те чи ње ни це не мо гу ће утвр ди
ти та чан број стре ља них. Нај ве ћи про блем пред ста вља 
иден ти фи ка ци ја жр та ва срп ске на ци о нал не при пад но
сти с об зи ром на то да су то ком Ра ци је прак тич но уби
је ни сви чла но ви ужих и ши рих по ро ди ца, при че му за 
по је ди не чла но ве тих по ро ди ца не по сто је ни ка кви пи
са ни из во ри да су уоп ште по сто ја ли. Због то га, ин фор
ма ци је о њи хо вом по сто ја њу и стра да њу су са ку пље не 
или су мо гле би ти за бе ле же не ис кљу чи во на осно ву ис
ка за све до ка до га ђа ја ко ји су их по зна ва ли, од но сно оних 
ко ји су зна ли да су те, са да без и ме не жр тве, не ка да жи
ве ле. Ме ђу тим, због зна чај них про пу ста у при ку пља њу 
по да та ка о бро ју жр та ва на кон окон ча ња ра та, као и због 
ве ли ке вре мен ске дис тан це од овог до га ђа ја до да нас, 
од но сно из ра зи то ма лог бро ја жи вих све до ка ко ји су при
су ство ва ли до га ђа ји ма ве за ним за Но во сад ску ра ци ју, 
ве ли ки број жр та ва овог зло чи на по све му су де ћи ника
да не ће би ти иден ти фи ко ван.

Гра ђа ни су уби ја ни ма сов но и по је ди нач но. По је
ди нач на стре ља ња де ша ва ла су се прак тич но на це лој 
те ри то ри ји гра да и нај че шће су вр ше на од стра не вој нич
ких па тро ла при ли ком пре тре са ку ћа гра ђа на у са мим 
ку ћа ма и ста но ви ма или на ули ци ис пред обје ка та. С 
дру ге стра не, ма сов на уби ства оба вља на су на не ко ли ко 
прет ход но иза бра них ло ка ци ја на ко је су гра ђа ни до во
ђе ни из раз ли чи тих де ло ва гра да. Из бор ло ка ци ја ма сов
них стра да ња че сто је за ви сио од ет нич ке и кон фе си о
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нал не струк ту ре ста нов ни штва у од ре ђе ном де лу гра да, 
али и од бли зи не Ду на ва бу ду ћи да су те ла жр та ва баца
на ис под ле да за ле ђе не ре ке. Тре ба по себ но ис та ћи да су 
тзв. по је ди нач на уби ства прет ход но ис пла ни ра на, од но
сно да су по сто ја ли спи ско ви гра ђа на ко је тре ба ли кви
ди ра ти и да од сту па ње од спи ско ва ни је по сто ја ло, од
но сно да су прак тич но сва ли ца чи ја су се име на на шла 
на спи ску уби је на. Кри те ри ју ми за од бир би ли су че сто 
ве за ни за имо вин ско ста ње гра ђа на што до вољ но ре флек
ту је ко ли ко је Ра ци ја за пра во пред ста вља ла на чин за 
при ку пља ње при лич не имо вин ске ко ри сти од ре ђе ним 
по је дин ци ма и ко ли ке су би ле раз ме ре пљач ке то ком 
ње ног тра ја ња. Не схва тљив сте пен су ро во сти, али и орга
ни зо ва но сти и прет ход ног пла ни ра ња са ко јим су спро
ве де на пр вен стве но по је ди нач на по гу бље ња, нај бо ље се 
ре флек ту је у из ја ва ма све до ка до га ђа ја ко је су при ку пља
не и об ја вље не у за пи сни ци ма то ком ка сни јих ис тра га. 
Из ја ве све до ка до га ђа ја та ко ђе пру жа ју ре ле вант ну сли ку 
о при лич но ал ко хо ли са ном ста њу у ко ме су се на ла зи ли 
мно ги вој ни ци и жан да ри ко ји су спро во ди ли ра ци ју. 
Уо ста лом, то ком тра ја ња Ра ци је, а по себ но тре ћег да на, 
на број ним ло ка ци ја ма на ули ца ма гра да су се на ла зи ле 
им про ви зо ва не по крет не ма ле ку хи ње у ко ји ма се ку вао 
ал ко хол ко ји се за тим то чио жан да ри ма и вој ни ци ма 
ка ко би се на вод но „за гре ја ли” бу ду ћи да је тем пе ра ту ра 
би ла из у зет но ни ска. Из у зев на ци о нал не при пад но сти 
ко ја је би ла пре суд на за стре ља ње мно гих гра ђа на, из
у зет но би тан аспект пред ста вљао је и њи хов со ци јал ни, 
од но сно еко ном ски ста тус. Та ко су мно ге имућ ни је је
вреј ске и срп ске по ро ди це уби је не ис кљу чи во због њи
хо вог имо вин ског ста ња. Нај ре пре зен та тив ни ји при мер 
у том сми слу пред ста вља Ми ле ти ће ва ули ца у ко јој су 
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би ле кон цен три са не ку ће бо га ти јих гра ђа на пре те жно 
срп ске на ци о нал но сти и чи ји је нај ве ћи део жи те ља тре
ћег да на Ра ци је стре љан.

До га ђа ји ко ји су усле ди ли као по сле ди ца од лу ке 
до не се не 19. ја ну а ра, пред ста вља ју нај ма сов ни ја стра да ња 
ста нов ни ка у про шло сти Но вог Са да. У том кон тек сту, 
Но во сад ска ра ци ја пред ста вља нај тра гич ни ји до га ђај у 
исто ри ји гра да и као та ква, са на гла ше ним мар тир ским 
ка рак те ром, она се у ве ли кој ме ри од ра зи ла на кон стру
и са ње ко лек тив не ме мо ри је гра да. У том кон тек сту, 
Ра ци ја се да нас пер ци пи ра и обе ле жа ва као кључ ни ко
ме мо ра тив ни до га ђај и пред ста вља нај зна чај ни ју ре фе
рент ну тач ку у сми слу не го ва ња зва нич не по ли ти ке 
кул ту ре се ћа ња Но вог Са да. Цен трал ни ме мо ри јал ни 
ком плекс са спо ме ни ком „По ро ди ца” из гра ђен 1971. го
ди не на оба ли Ду на ва чи ји део у знак се ћа ња на стра да
ле но си име „Кеј жр та ва ра ци је”, у сим бо лич ном сми слу 
пред ста вља кључ ну ло ка ци ју ко ме мо ра тив ног ка рак те
ра ко ја чи ни ур ба ну це ли ну од ве ли ке ва жно сти за иден
ти тет Но вог Са да, али че сто и ло ка ци ју ма ни фе ста ци је 
раз ли чи тих иде о ло шких, по ли тич ких и кон фе си о нал
них тен ден ци ја. Ко ме мо ра тив ни ка рак тер ме ста се ћа ња 
ве за них за до га ђа је ко ји су се од и гра ли у скло пу Ра ци је 
ипак ни су по ве за ни са свим ло ка ци ја ма стра да ња већ 
су жр тве Ра ци је сим бо лич но пред ста вље не на јед ној 
ло ка ци ји кроз ме мо ри јал ни ком плекс у ули ци чи ји одо
ним „Кеј жр та ва ра ци је” та ко ђе ди рект но упу ћу је на 
ме мо ри јал ни и мар тир ски ка рак тер овог де ла град ске 
то по гра фи је. Тре ба на по ме ну ти да кон крет на ме ста стра
да ња на про сто ру гра да уоп ште ни су обе ле же на ме мори
ја ли ма, са из у зет ком но во по ста вље ног спо менобе леж
ја ко је је пре не ко ли ко го ди на по ста вље но на про сто ру 
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Штран да, не дав но по ста вље них спо менпло ча у Ми ле
ти ће вој и Змај Јо ви ној ули ци, као и у бли зи ни Ва ра дин
ског мо ста Ду га.

Иа ко су вој не и по ли тич ке вла сти фа ши стич ке Ма
ђар ске по ку ша ле да са кри ју раз ме ре и бру тал ност извр
ше них зло чи на у Ја ну ар ској ра ци ји, убр зо су ве сти о зло
чи ни ма до спе ле до свет ске јав но сти и иза зва ле оштре 
осу де. Ини ци ја ти ва за ка жња ва ње по чи ни о ца зло чи на 
по кре ну та је не по сред но на кон Ра ци је и у са мој Ма ђар
ској, али је би ла ли ми ти ра на на де ло ва ње опо зи ци о ног 
по сла ни ка Ен дре Бај чи Жи лин ског. Он је бес ком про
ми сно зах те вао ка жња ва ње кри ва ца за „но во сад ски по
кољ” (ка ко га је сам на звао) и до кра ја свог жи во та, 1944. 
го ди не, ка да је и сам стра дао као жр тва фа ши зма, на сто
јао је да се са зна исти на о ге но цид ном ка рак те ру и ма сов
ном оби му стра да ња у Ју жно бач кој ра ци ји. Кра јем 1943. 
го ди не, ма ђар ска Вла да је ор га ни зо ва ла су ђе ње не ким 
крив ци ма за ра ци ју у на ди да ће и кроз овај по сту пак 
ус пе ти да са са ве знич ким сна га ма ко је су се све ви ше 
при бли жа ва ле Бу дим пе шти за кљу чи се па рат ни мир. 
Ме ђу тим, це ло куп но су ђе ње је за пра во пред ста вља ло 
сво је вр сну фар су, бу ду ћи да је оп ту же ни ма би ло омо гу
ће но да по бег ну у Не мач ку. Тек на кон окон ча ња Дру гог 
свет ског ра та, нај од го вор ни ји ак те ри ко ји су ор га ни зо
ва ли и спро ве ли Ра ци ју, осу ђе ни су пр во у Ма ђар ској, 
а за тим и у Ју го сла ви ји, и над њи ма су спро ве де не ка зне. 
По кра јин ска ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то
ра и њи хо вих по ма га ча је у свом из ве шта ју име но ва ла 
1.235 ли ца од го вор них за зло чи не по чи ње не то ком Ра ци
је. Ве ћи на њих је ус пе ла да по бег не и да ни ка да не бу де 
санк ци о ни са на за сво је зло чи не, док је је дан број од го
вор них за зло чи не ухап шен и ка жњен.
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Оба ла Ду на ва као кључ но ме сто се ћа ња  
и сим бо лич на ло ка ци ја ко ме мо ра ци је  

жр та ва Но во сад ске ра ци је

Ло ка ци ја: Бе о град ски кеј и Кеј жр та ва ра ци је

Но во сад ска оба ла Ду на ва као це ли на, укљу чу ју ћи 
и про стор град ске пла же – Штранд, пред ста вља кључ ну 
ло ка ци ју ко ја је у ве зи са Но во сад ском ра ци јом. На углу 
Ду нав ске ули це и Бе о град ског ке ја, из вр шен је низ груп
них и ин ди ви ду ал них стре ља ња по себ но у пре по днев ним 
ча со ви ма тре ћег да на Ра ци је. Оба ла Ду на ва за јед но са 
Штран дом као је дин стве на про стор на це ли на за у зи ма 
кључ но ме сто се ћа ња ве за но за Ра ци ју за то што су прак
тич но све жр тве ко је су по гу бље не то ком ње ног тра ја ња 
на раз ли чи тим ме сти ма у гра ду, до вла че не на ове ло ка
ци је ода кле су њи хо ва те ла ба ца на под лед Ду на ва, али 
и због чи ње ни це што је на де лу оба ле – Ке ју жр та ва ра
ци је, по ста вљен цен трал ни ме мо ри јал по све ћен жр тва ма 
овог тра гич ног до га ђа ја.

Стре ља ња гра ђа на су вр ше на на ви ше ло ка ци ја по
је ди нач но и у гру па ма, док су те ла уби је них до но ше на 
са раз ли чи тих ло ка ци ја и ба ца на под лед Ду на ва на не
ко ли ко ме ста дуж оба ле. Број ни гра ђа ни са пе тро ва ра
дин ске стра не оба ле су по сма тра ли ег зе ку ци је и на осно
ву њи хо вих све до че ња је би ло у из ве сној ме ри мо гу ће 
ре кон стру и са ти ка рак тер и ма сов ност по чи ње них зло
чи на. Пре ма из ја ва ма ко је су од њих при ку пље не, са оба
ле су се чу ли кри ци и за по ма га ње жр та ва ко је су нај че
шће уби ја не по је ди нач но. Ве ли ки број жр та ва су би ле 
же не и де ца. Као и на дру гим ло ка ци ја ма на ко ји ма су 
стре ља не и жр тва ма ко је су уби је не дуж оба ле узи ма не су 
дра го це но сти и но вац. Пре ма из ја ва ма све до ка до га ђаја 
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ко је су при ку пља не у скло пу ка сни је ис тра ге, по је ди не 
жр тве ни су би ле мр тве на кон што су ба че не у Ду нав. 
Та ко је за бе ле жен и слу чај јед ног му шкар ца ста ро сти око 
три де сет го ди на, ко ји је до шао се би на кон што је уба чен 
у во ду од стра не ње го вих ег зе ку то ра ко ји су ми сли ли да 
је мр тав. Он се пре ма из ја ви јед ног од све до ка ко ји је 
при су ство вао овом до га ђа ју, уз ди гао из во де и оте жа но 
из го во рио „ја сам Ма ђар”, али му је од мах је дан жан дар 
пу цао у гла ву. Све до ци на осно ву чи јих из ја ва су ве ћи
ном 1945. го ди не са ста вља ни за пи сни ци, ис ти ца ли су 
ка ко су са те ли ма стре ља них ма ђар ски фа ши сти не ху ма
но по сту па ли, ка ко су их ву ку ћи за но ге од вла чи ли и 
уба ци ва ли кроз ру пе на пра вље не на ле ду у ре ку, а ка да 
су се оне за пу ши ле због ве ли ке кон цен тра ци је ле ше ва, 
ка ко су их си лом са ку ка ма одва ја ли од сан ти и гу ра ли 
под лед. Ве ћи на све до ка, опи су ју ћи до га ђа је, по себ но је 
ис ти ца ла стра вич не при зо ре стре ља ња и ба ца ња те ла 
уби је них у Ду нав у да ну ка да је тем пе ра ту ра ва зду ха била 
25 сте пе ни ис под ну ле.

О зна ча ју ове ло ка ци је као сим бо лич но ода бра ном 
ме сту се ћа ња на жр тве Ра ци је све до чи и чи ње ни ца што 
је на овој ло ка ци ји по ста вљен и цен трал ни ме мо ри јал 
ко ји је по све ћен нај тра гич ни јем до га ђа ју у про шло сти 
Но вог Са да. Спо ме ник „По ро ди ца”, де ло ака дем ског 
ва ја ра Јо ва на Сол да то ви ћа, као и ко ме мо ра ти ван на зив 
град ске ули це ко ја је ло ци ра на дуж оба ле Ду на ва, а која 
но си на зив Кеј жр та ва ра ци је, упе ча тљи во ре пре зен ту
ју и на гла ша ва ју ме мо ри јал ни и мар тир ски ка рак тер 
кон крет не јав не по вр ши не, од но сно це ле ур ба не це ли не. 
Спо ме ник сим бо ли ше по ро ди цу стра да лу у Ју жно бач кој 
ра ци ји на шта су ге ри ше ње го во име као и са ма идеј на 

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

230



ком по зи ци ја ко ја се са сто ји од че ти ри скулп ту ре (људ ске 
фи гу ре). На пра вљен је од брон зе са нај ви шом тач ком ком
по зи ци је ко ја из но си око 4 ме тра. Спо ме нич ка це ли на 
је упот пу ње на 1992. го ди не по ста вља њем 78 брон за них 
пло ча ко је су та ко ђе де ло Јо ва на Сол да то ви ћа. Нај ве ћи 
број пло ча, њих 66, са др же име на уби је них жр та ва, док 
је на че ти ри пло че срп ским и хе бреј ским је зи ком ис пи
сан текст ко ји са др жи основ не по дат ке о тра гич ном до
га ђа ју. Ис пред са ме скулп ту ре на не ко ли ко је зи ка се 
на ла зи нат пис „Жр тва ма фа ши зма”, а део пло ча са др жи 
и пред ста ве хри шћан ских и је вреј ских сим бо ла. Пла то 
ис пред спо ме ни ка је ре кон стру и сан при ли ком по след ње 
са на ци је оба ле и ше та ли шта по ред Ду на ва, та ко да да нас 
про стор око ње га пред ста вља ја сно из дво је ну ар хи тек
тон ску це ли ну. Спо ме ник је про гла шен за не по крет но 
кул тур но до бро, под за шти том је др жа ве и озна чен је 
као зна ме ни то ме сто од ве ли ког зна ча ја.

Ипак, ло ка ци ја спо ме ни ка на ко јој је по ста вљен, 
иза бра на је из при лич но не ја сних раз ло га бу ду ћи да овај 
део оба ле Ду на ва ни је пред ста вљао ме сто на ко јем су 
из вр ше на ма сов на стре ља ња гра ђа на Но вог Са да. Од но
сно, ло ка ци ја цен трал ног ме мо ри ја ла по све ће ном жр тва
ма Но во сад ске ра ци је је иза бра на по све му су де ћи из при
мар но ту ри стич ких и ур ба ни стич ких раз ло га. Са мом 
по ста вља њу спо ме ни ка прет хо дио је филм „Спо ме ник”, 
Ми ке Ан ти ћа из 1967. го ди не ко ји је на при лич но кри
тич ки и дру штве но ан га жо ва ни на чин ука зао на сра зме
ре стра да ња у Но во сад ској ра ци ји и ука зао на по тре бу 
за по ста вља њем ме мо ри ја ла за жр тве ко ји за пра во до 
та да ни је по сто јао у град ском пеј за жу. У том кон тек сту, 
филм „Спо ме ник”, у ини ци ја тив ном сми слу је имао ути цај 
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на ства ра ње кри тич ке ма се ко ја је тра жи ла по ста вља ње 
спо менобе леж ја жр тва ма нај тра гич ни јег до га ђа ја у исто
ри ји гра да.

Без об зи ра на то што се упра во на овом де лу оба ле 
Ду на ва на ла зи цен трал ни ме мо ри јал ве зан за ко ме мо
ра ци ју жр та ва Но во сад ске ра ци је, нај ве ћи број гра ђа на 
је за пра во по гу бљен и ба чен под лед на про сто ру град ске 
пла же – Штранд на ко ме је стра да ње ци ви ла тре ћег дана 
Ра ци је има ло ка рак те ри сти ке ма са кра. Ме ђу тим, без 
об зи ра на ову чи ње ни цу, овај про стор за раз ли ку од Кеја 
жр та ва ра ци је и Бе о град ског ке ја, ни је био обе ле жен ни
ка квим ме мо ри ја лом све до ја ну а ра 2013. го ди не, ка да 
је не да ле ко од ула за на град ску пла жу по ста вље но дис
крет но мо но лит но спо менобе леж је од цр ног мер ме ра.

Ме ста ма сов них стра да ња у Ми ле ти ће вој,  
Грч ко школ ској и окол ним ули ца ма

Ма сов на по гу бље ња ци вил ног ста нов ни штва ко ја 
су се тре ћег да на Ра ци је, 23. ја ну а ра, спро во ди ла дуж 
Ми ле ти ће ве ули це, као и на углу ове ули це са Триф ко
ви ће вим тр гом и Грч ко школ ском, нај ре пре зен та тив ни је 
осли ка ва ју бру тал ност и мон стру о зни ка рак тер из ве де
не ак ци је.

Ве ћи на по гу бље них су би ли жи те љи Ми ле ти ће ве 
и окол них ули ца. Они су би ли ла жно и тен ден ци о зно 
оп ту жи ва ни за на вод ни от пор ору жа ној си ли. При томе, 
ве ћи на стре ља них осо ба је би ла ле ги ти ми са на то ком 
прет ход на два да на, с об зи ром на то да је овај део гра да 
про ве ра ван. У том кон тек сту, по нов ни пре трес је имао 
ис кљу чи ви циљ уби ја ње ста нов ни ка пре те жно срп ске 
и је вреј ске на ци о нал но сти, као и пљач ка ње њи хо ве имо
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ви не ко је је има ло ма сов не раз ме ре. Су де ћи пре ма по да
ци ма ко ји ма рас по ла же мо, жр тве су стре ља не на та кав 
на чин да су пр во би ле при мо ра не да клек ну или лег ну 
на снег да би на кон то га би ле уби је не са ле ђа. Пре ма 
из ја ва ма све до ка до га ђа ја при ба вље них то ком ка сни је 
ис тра ге, на овој ло ка ци ји је по би је но то ли ко ли ца да је 
ули ца би ла прак тич но у пот пу но сти за кр че на те ли ма 
жр та ва. Је дан од све до ка до га ђа ја ис та као је да је на про
сто ру Триф ко ви ће вог тр га по сто ја ло не ко ли ко „го ми ла 
ле ше ва”, чи ја је ви си на на по је ди ним ме сти ма би ла пре
ко јед ног и по ме тра. Иа ко број гра ђа на ко ји је стре љан 
на овим ло ка ци ја ма ни је пре ци зно утвр ђен, на осно ву 
све до чан ста ва осо ба ко је су при су ство ва ле до га ђа ји ма 
прет по ста вља се да је то ком пре по дне ва по би је но нај
ма ње 120 ци ви ла од ко јих је би ло до ста же на, де це, као 
и ли ца у ста ри јем жи вот ном до бу.

За пи сни ци са ста вље ни на осно ву из ја ва све до ка 
ука зу ју на мно ге по је ди нач не слу ча је ве стре ља ња кроз 
ко је се ре флек ту је ка рак тер тра гич них до га ђа ја. У том 
кон тек сту мо гу ће је из дво ји ти при мер јед не мај ке ко ја 
је стре ља на са сво ја два де те та од ко јих је јед но би ло ста
ро све га не ко ли ко го ди на и ко је је др жа ла за ру ку, док 
је у дру гој ру ци но си ла одој че ста ро све га не ко ли ко ме
се ци. Све до ци до га ђа ја су на ве ли ка ко се дуж це ле Ми
ле ти ће ве ули це то ком стре ља ња, ко ја су тра ја ла не ко
ли ко са ти, чуо плач, ја у ци и за по ма га ње жр та ва.

Жр тве су на кон стре ља ња че сто пре тре са ли вој ни
ци и узи ма ли им дра го це но сти и но вац из џе по ва, а било 
је и слу ча је ва ка да су жр тва ма ски да ни де ло ви гар де ро
бе. Ле ше ви стре ља них су од во же ни вој ним ка ми о ни ма 
у прав цу оба ле Ду на ва где су пре ко прет ход но при пре
мље них отво ра у ле ду ба ца ни у ре ку. 
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Ме сто се ћа ња и ко ме мо ра ци је ма сов ног  
стре ља ња ци ви ла на Штран ду

Ло ка ци ја: град ска пла жа – Штранд

Про стор но во сад ске град ске пла же Штранд пред
ста вља ло ка ци ју на ко јој је уби јен и ба чен под лед нај ве ћи 
број ци ви ла то ком тра ја ња Ра ци је, при че му су по гу бље
ња спро ве де на тре ћег да на има ла по себ но на гла шен бру
та лан ка рак тер. Ова ло ка ци ја, за јед но са остат ком оба
ле Ду на ва (Ке јом жр та ва ра ци је и Бе о град ским ке јом) у 
кон тек сту ко ме мо ра ци је пред ста вља кључ но ме сто, од
но сно про стор ну це ли ну ко ја је у ве зи са Но во сад ском 
ра ци јом. Уда ље ност и де ли мич на из дво је ност на ко јој се 
Штранд на ла зио, омо гу ћа ва ла је да ма ђар ски фа ши сти 
на ње му спро ве ду нај ор га ни зо ва ни је ег зе ку ци је и нај ма
сов ни је укла ња ње те ла по би је них ци ви ла уз што ма ње 
при су ство све до ка. Ипак, то ком ка сни је спро ве де них 
ис тра га, ста нов ни ци Риб ња ка ко ји је ло ци ран пре ко 
пу та Штран да, пру жи ли су зна чај на све до чан ства од ко
јих су са ста вље ни за пи сни ци, а ко ји пру жа ју ре ле вант
ну сли ку о мон стру о зном ка рак те ру уби ја ња ци ви ла 
ко ја су жан да ри и при пад ни ци ма ђар ских оку па ци о них 
тру па спро ве ли на овој ло ка ци ји.

Пр ва стре ља ња ци ви ла спро ве де на у окви ру Но во
сад ске ра ци је, из вр ше на су упра во на про сто ру Штран да 
на оба ли Ду на ва у но ћи из ме ђу 21. и 22. ја ну а ра, ка да је 
стре ља но пет на ест осо ба. На кон стре ља ња, те ла по гу
бље них ци ви ла ме ђу ко ји ма су би ле и же не, уба че на су 
у ре ку кроз прет ход но при пре мље не отво ре у за ле ђе ном 
Ду на ву. Жр тве овог стре ља ња до ве де не су из До ма Ле вен
те, тј. Со кол ског до ма (да нас По зо ри шта мла дих) где су 
прет ход но при ве де не и ве ро ват но са слу ша ва не.
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Пре ма ис ка зи ма све до ка до га ђа ја, дру гог да на Ра ци
је – 22. ја ну а ра, на кон пр вог стре ља ња оба вље ног прет
ход не но ћи, из вр ше не су и дру ге ег зе ку ци је при че му је 
у ви ше на вра та стре ља но из ме ђу 40 и 50 ли ца, чи ји су 
по смрт ни оста ци та ко ђе ба че ни у Ду нав.

Тре ћи дан Ра ци је, из у зет но хлад ни 23. ја ну ар, на 
про сто ру Штран да је имао по себ но на гла ше ну бру тал
ну ди мен зи ју ко ја би се мо гла озна чи ти сли ко ви тим тер
ми ном „ма са кр”. Тог да на су пре ма из ја ва ма све до ка 
стре ља ња на овој ло ка ци ји тра ја ла од око де вет ча со ва 
ују тру до ше сна ест ча со ва по сле под не, ка да је Ра ци ја 
пре ста ла. Жр тве су до во ђе не ка ми о ни ма и пе ши це у гру
па ма из До ма Ле вен те где су прет ход но ис пи ти ва не, као 
и из раз ли чи тих де ло ва гра да где су прет ход но оку пља
не на тзв. са бир ним ме сти ма. Вој ни ци су гра ђа не, ко ји су 
нај че шће до Штран да до во ђе ни у ве ћим гру па ма, рас по
ре ђи ва ли у ма ње гру пе од по че ти ри осо бе ис пред улаза 
у Штранд, а за тим су те гру пи це јед ну по јед ну уво ди ли 
на огра ђен уну тра шњи про стор град ске пла же. Прет по
ста вља се да је ис пред ула за у Штранд прак тич но у сва
ком тре нут ку на сво је по гу бље ње че ка ло из ме ђу 400 и 
500 ли ца, бу ду ћи да су из раз ли чи тих де ло ва гра да до 
ула за у Штранд тзв. „Пу тем за Штранд”, пер ма нент но 
до во ђе не но ве гру пе гра ђа на. На кон што су уве де ни на 
про стор град ске пла же у ма лим гру па ма, гра ђа не су пре
у зи ма ли вој ни ци ко ји су их за тим од во ди ли до са ме оба ле 
Ду на ва где су их уби ја ли. Жр тве су пр во стре ља не об у
че не, да би ка сни је око 11 ча со ва сти гла на ред ба да им пре 
стре ља ња тре ба ски ну ти ква ли тет ни је де ло ве оде ће који 
су са ку пља ни на јед ној го ми ли. Има ју ћи у ви ду да се тем
пе ра ту ра ва зду ха тог да на у јед ном тре нут ку спу сти ла 
на 25 сте пе ни ис под ну ле, мо же се са мо прет по ста ви ти 
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кроз шта су про шли ци ви ли пре ко нач ног чи на њи хо ве 
ег зе ку ци је. Су де ћи пре ма из ја ва ма све до ка са ку пље ним 
у за пи сни ци ма Ан кет не ко ми си је за Бач ку и Ба ра њу, на
кон што су жр тве ски ну те, оне су хо да ле по по ста вље
ним да ска ма из над за ле ђе ног де ла Ду на ва до де ла ре ке 
на ко јем је био на чи њен ве ћи отвор у ле ду где су за тим 
гра ђа ни стре ља ни по је ди нач но или у ма њим гру па ма. 
Њи хо ва те ла су па да ла ди рект но у ру пу на пра вље ну на 
ле ду пре ко ко је су би ле по ста вље не да ске, или су ба ца на 
у ре ку. Пре ма из ја ва ма све до ка, све вре ме су се чу ли кри
ци, за по ма га ње, као и зву ци ко ри шће ња ва тре ног оруж ја. 
Због не под но шљи ве хлад но ће, ве ли ки број гра ђа на ко
јем је прет ход но би ла ски ну та оде ћа и ко ји су би ли пот
пу но на ги, бу квал но је тра жио да бу де што пре стре љан. 
По је дин ци су стре ља ни за то што су се бра ни ли ка да је 
од њих тра же но да ски ну оде ћу, а све до ци твр де ка ко су 
по је ди ни гра ђа ни жи ви ба ца ни под лед у ре ку. Пре ма 
из ја ви јед ног све до ка ко ји је уби ства по сма трао са гру пом 
љу ди из Риб ња ка, са мо у то ку јед ног ми ну та је по гу бље
но пет на ест осо ба. Уби је но је и не ко ли ко де се ти на де це 
нај че шће са остат ком сво јих по ро ди ца. Пре ма све до че
њу управ ни ка но во сад ске Луч ке ка пе та ни је, вој ни ци су 
ве ли ком бро ју жр та ва на кон стре ља ња се кли пр сте, како 
би са њих лак ше ски ну ли пр сте ње. Сви све до ци го во ре 
о не ко ли ко сто ти на ле ше ва ко ји су се на ла зи ли на про
сто ру Штран да. Пре ма њи хо вим из ја ва ма, стре ља ње прак
тич но ни је пре ста ја ло од ка да је за по че ло у де вет са ти 
ују тру па све до ше сна ест ча со ва по сле под не, ка да се 
је дан офи цир до ве зао ко ли ма до Штран да и из дао на ред
бу о об у ста вља њу ег зе ку ци ја. На про стор Штран да су 
та ко ђе ка ми о ни ма че сто до но ше на те ла гра ђа на стре ља

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

236



них на дру гим ло ка ци ја ма у гра ду, ко ја су за тим ба ца на 
у Ду нав и ку ка ма гу ра на ис под ле да. Цео до га ђај ко ји се 
од и грао на Штран ду 23. ја ну а ра је је дан све док ко ји је 
пре жи вео Ра ци ју на звао „бес при мер ним кла њем”.

У тре нут ку ка да је стре ља ње пре ста ло око 16 ча со
ва, ве ли ка гру па гра ђа на (пре ко 400) ко ја је ис пред ула
за у Штранд че ка ла по гу бље ње је под вој ном прат њом 
спро ве де на до ве ли ке са ле До ма Ле вен те (Спо мендо ма/
До ма кул ту ре). На кон што су јед но вре ме про ве ли у са ли 
До ма, око 19 ча со ва је за по че ло њи хо во по нов но ле ги ти
ми са ње ко је се оба вља ло у ма њим гру па ма пред по себ
ним од бо ром, да би за тим по сле де сет ча со ва уве че гра
ђа ни би ли пу ште ни ку ћа ма. Вој ни ко ман дант Но вог Сада 
им је при то ме на кон ле ги ти ми са ња док су би ли за тво
ре ни у са ли окру же ни жан да ри ма одр жао кра ћи го вор 
у ко ме је ис та као да су их „спа си ли и да се за то мо гу за
хва ли ти гра до на чел ни ку и ма ђар ским вој ним тру па ма”. 
Од но сно, пре не го што је ова гру па пу ште на ку ћи, пре ма 
из ја ва ма осо ба ко је су би ли у њој, вој ни ко ман дант гра
да им је на по ме нуо да из за хвал но сти што су спа се ни 
тре ба да бу ду „бо љи гра ђа ни Ма ђар ске не го што су до 
са да би ли”.

Иа ко до да нас ни је пре ци зно утвр ђен бр ој ци ви ла 
ко ји су уби је ни на овој ло ка ци ји, мо же се са си гур но шћу 
кон ста то ва ти да је нај ве ћи број гра ђа на по гу бљен и ба
чен под лед упра во на про сто ру Штран да. Про це њу је се 
да је на овој ло ка ци ји стре ља но или ба че но под лед нај
ма ње не ко ли ко сто ти на осо ба иа ко по је ди ни ис тра жи
ва чи ука зу ју на да ле ко ве ћи број. Ме ђу тим, без об зи ра 
на ову чи ње ни цу, про стор Штран да за раз ли ку од Ке ја 
жр та ва ра ци је и Бе о град ског ке ја, ни је био обе ле жен 
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ни ка квим ме мо ри ја лом све до ја ну а ра 2013. го ди не, 
ка да је не да ле ко од ула за на град ску пла жу по ста вље но 
дис крет но мо но лит но спо менобе леж је у фор ми цр не 
гра нит не коц ке са сле де ћим тек стом ис пи са ним на срп
ском, хе бреј ском и ен гле ском је зи ку:

„Ов де на оми ље ном ку па ли шту, сна ге фа ши стич ког 
оку па то ра, у Но во сад ској ра ци ји ба ца ле су гра ђа не 
Но вог Са да под лед. За ве ћи ну жр та ва је ди на кри
ви ца је то што су ро ђе ни као Ср би и Је вре ји.”

Ис под тек ста је уре зан да тум Ра ци је, а текст је на
сло вљен са „Но ви Сад пам ти”. По ста вља ње овог ме мо
ри ја ла тре ба по сма тра ти у кон тек сту де ли мич не афир
ма ци је ме ста се ћа ња и ко ме мо ра ци је ко је се уо ча ва у 
зва нич ној по ли ти ци Гра да у прет ход ном пе ри о ду.

Згра да По зо ри шта мла дих као ме сто се ћа ња  
на Но во сад ску ра ци ју

Ло ка ци ја: згра да По зо ри шта мла дих у Ули ци Иг ња та Па вла са 
(Со кол ски дом, Дом Ле вен те, Дом кул ту ре)

Овај обје кат пред ста вља кључ ну згра ду за до га ђа је 
ко ји су се од и гра ли то ком Но во сад ске ра ци је, с об зи ром 
на то да је кроз ње га про шло не ко ли ко хи ља да гра ђа на 
Но вог Са да ко ји су на ову ло ка ци ју до во ђе ни због ле ги
ти ми са ња и про ве ре пред по себ но оформ ље ну ко ми си
ју од чи је је од лу ке за ви си ло да ли ће би ти пу ште ни, или 
(што је че шће би ва ло) по сла ти на стре ља ње на јед но од 
гу би ли шта. Ве ли ки број гра ђа на ко ји је по слат на стре
ља ње ко је је оба вља но на ло ка ци ји ме ста стра да ња на 
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град ској пла жи Штранд, прет ход но је про шао кроз раз
ли чи те об ли ке пси хич ког, а по вре ме но и фи зич ког мал
тре ти ра ња у овом објек ту. Пре ма број ним при ку пље ним 
све до чан стви ма гра ђа на ко ји су про шли про ве ру на овој 
ло ка ци ји мо гу ће је ре кон стру и са ти чи тав про цес, од но
сно по сту пак ле ги ти ми са ња.

Има ју ћи у ви ду функ ци ју ко ја је овом објек ту би ла 
на ме ње на то ком тра ја ња Но во сад ске ра ци је, згра да По
зо ри шта мла дих је об у хва та ла низ ин ди ви ду ал них се
ћа ња број них гра ђа на ко ји су про шли кроз ње не про сто
ри је и са ле а ко ја упу ћу ју на ко лек тив ну тра у му ве за ну 
за нај тра гич ни ји до га ђај у про шло сти гра да. Иа ко да нас 
овај обје кат пред ста вља ме сто ко је има при мар но кул тур
ну и јав ну функ ци ју, од но сно об у хва та раз ли чи те сег мен
те иден ти те та у окви ру овог де ла град ске то по гра фи је 
и ур ба не про стор не це ли не на ко јој се на ла зи, ка рак тер 
згра де По зо ри шта мла дих као „ме ста се ћа ња” је сва ка ко 
при су тан. Ипак, он је ис кљу чи во ли ми ти ран на гра ђа не 
Но вог Са да ко ји су у ста ри јем жи вот ном до бу. На осно ву 
по да та ка при ку пље них из не ко ли ко не струк ту ри са них 
ин тер вјуа ко ји су оба вље ни са слу чај ним про ла зни ци ма 
у око ли ни и по ред овог објек та, мо гу ће је кон ста то ва ти 
да је свест о зна ча ју ове згра де ко ји је она има ла то ком 
Ра ци је по ка за ло све га тро је од се дам на ест ис пи та ни ка 
са ко ли ко је раз го ва ра но на овој ло ка ци ји. Сва три ре спон
ден та су би ла ста ро сти пре ко ше зде сет го ди на и ни су 
би ли све до ци Ра ци је већ су о зна ча ју овог објек та и ње
го ве функ ци је у кон тек сту кон крет них до га ђа ја са зна ли 
од њи хо вих ро ди те ља и ро ђа ка ко ји су при су ство ва ли 
тра гич ним до га ђа ји ма. Од но сно, из вор ин фор ма ци ја 
ис пи та ни ка о овој ло ка ци ји по ти че из раз ли чи тих фун
ду са по ро дич них на ра ти ва.
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Ме сто ма сов ног стре ља ња на Ус пен ском гро бљу

Ло ка ци ја: Ус пен ско гро бље

Тре ћег да на Ра ци је, 23. ја ну а ра, на Ус пен ском гро
бљу ма ђар ски фа ши сти су стре ља ли не ко ли ко де се ти на 
гра ђа на пр вен стве но је вреј ске и срп ске на ци о нал не 
при пад но сти, ко ји су на ову ло ка ци ју до во ђе ни по је ди
нач но или у ма њим гру па ма. Пре ма из ја ва ма све до ка, 
на гро бље су та ко ђе до во же на те ла гра ђа на стре ља них 
на дру гим ло ка ци ја ма, та ко да се на овом про сто ру на
ла зи ло пре ко две сто ти не те ла уби је них ци ви ла ве ћи
ном кон цен три са них око гро бљан ске ка пе ле и мр твач
ни це. Сва те ла су ка сни је од ве зе на ка ми о ни ма у прав цу 
оба ле Ду на ва. На овој ло ка ци ји уби је но је и не ко ли ко 
же на и де це. Су де ћи пре ма за пи сни ци ма Ан кет не ко
ми си је за Бач ку и Ба ра њу ко ји су са ста вље ни на осно
ву из ја ва све до ка, мно гим те ли ма су ло ба ње би ле раз
мр ска не, јер су гра ђа ни уби ја ни пуц њи ма у гла ву из 
не по сред не бли зи не. Та ко ђе, ве ли ком бро ју те ла су 
не до ста ја ли пр сти ко је су по све му су де ћи хор ти јев ци 
се кли ка ко би са њих ски ну ли на кит на кон прет ход но 
из вр ше ног стре ља ња. По ред на ки та и вред ни јих ства
ри, са де ла те ла ски ну ти су и де ло ви гар де ро бе, као и 
обу ћа. Ме ђу жр тва ма су из ме ђу оста лих би ли и гро бар 
са ње го вом по ро ди цом.

Пре ма из ја ви но во по ста вље ног гро ба ра ко ји је на 
ду жност сту пио 28. ја ну а ра, зид мр твач ни це у ду жи ни 
од око 20 ме та ра био је из ре ше тан ме ци ма, а по ње му су 
се на ла зи ли оста ци мо зго ва као и кр ви стре ља них гра
ђа на. Уна о ко ло су се на ла зи ли де ло ви те ла, пр вен стве но 
од се че ни пр сти.
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Ме ста ма сов ног стра да ња у Ду нав ској ули ци

Ло ка ци ја: Ду нав ска ули ца

Тре ћег да на Ра ци је, 23. ја ну а ра, вој ни ци и жан да ри, 
из вр ши ли су стре ља ња ви ше гру па гра ђа на на не ко ли
ко ме ста дуж Ду нав ске ули це. Пре ма из ја ва ма све до ка 
до га ђа ја, те ла по би је них су на кон то га од ву кли до оба ле 
Ду на ва и ба ци ли их у ре ку кроз ру пе на пра вље не у ле ду. 
Нај ма сов ни ја стре ља ња су вр ше на на кра ју Ду нав ске 
ули це пре ма Ду на ву, од но сно на углу ко ји се да нас гра
ни чи са Бе о град ским ке јом не по сред но на спрам не ка
да шњег Са на то ри ју ма др Слав ка Узел ца. Ту је пре ма 
све до чан стви ма, при ку пље ним у скло пу ка сни је ис тра
ге, уби је но не ко ли ко де се ти на осо ба. На овом ме сту је 
та ко ђе из вр ше но и ви ше по је ди нач них стре ља ња. Већи
на стре ља них осо ба на овој ло ка ци ји жи ве ла је у Ду нав
ској и окол ним ули ца ма. Су де ћи пре ма по да ци ма из 
за пи сни ка ко ји су са ста вље ни на осно ву из ја ва све до ка 
до га ђа ја у ис тра зи спро ве де ној 1945. го ди не, крај Ду нав
ске ули це пре ма Ду на ву из ме ђу Са на то ри ју ма др Слав
ка Узел ца и Офи цир ског до ма био је пре кри вен те ли ма 
по би је них. Жр тве су њи хо ви ег зе ку то ри пре ба ца ња у 
ре ку пре тре са ли и узи ма ли им на кит, но вац и оста ле 
вред не ства ри ко је су на кон што би их обри са ли од 
кр ви ста вља ли у сво је џе по ве. Та ко ђе, ста но ви уби је них 
жр та ва су не по сред но на кон њи хо вог стре ља ња те мељ
но опљач ка ни.

Те ла по би је них су од вла че на пре ма оба ли Ду на ва, 
та ко што су их жан да ри и вој ни ци нај че шће ву кли по 
сне гу др же ћи их за но ге, а су де ћи пре ма из ја ва ма све
до ка, по је ди на те ла стре ља них су њи хо ви ег зе ку то ри 
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шу та ли но га ма. Та ко ђе, са по је ди ним те ли ма уби је них 
хон ве ди су зби ја ли раз ли чи те ша ле. Око по ло ви не по би
је них на овој ло ка ци ји су би ле же не, а ме ђу жр тва ма је 
би ло и не ко ли ко де це. Не ко ли ко жр та ва стре ља ња на кон 
што су ба че не у Ду нав је до ла зи ло се би и да ва ло зна ке 
жи во та по кре ти ма раз ли чи тог ин тен зи те та ко ји су убрзо 
у ле де ној во ди пре ста ја ли.

Зло чин над ци ви ли ма на фуд бал ском игра ли шту  
не ка да шњег Но во сад ског атлет ског клу ба

Ло ка ци ја: фуд бал ско игра ли ште не ка да шњег Но во сад ског 
атлет ског клу ба

Иа ко на овој ло ка ци ји ко ја се на ла зи не да ле ко од 
Штран да ни је стре ља но то ли ко гра ђа на као на не ким 
дру гим, ово ме сто је у кон тек сту Ра ци је има ло по себ но 
на гла ше ну зло чи нач ку и бру тал ну ди мен зи ју ко ја про
из и ла зи из до га ђа ја ко ји се ов де од и грао. Су де ћи пре ма 
по да ци ма ко ји ма се дис по ну је, на ово игра ли ште, ко је 
је то ком оку па ци је но си ло име Адол фа Хи тле ра, 23. ја
ну а ра око по ла два на ест, до ве де но је око че тр де сет ци
ви ла пр вен стве но је вреј ске на ци о нал не при пад но сти 
од ко јих је би ло ви ше од по ло ви на же на. Вој ни ци и жан
да ри су за тим оку пље ним ци ви ли ма са оп шти ли да ће 
пу сти ти са мо оне ко ји бу ду нај бр жи, од но сно оне ко ји 
бу ду нај бо ље тр ча ли. Од мах на кон по чет ка па нич ног 
тр ча ња оку пље них гра ђа на ко је је из оча ја убр зо усле ди
ло, ма ђар ски фа ши сти су из пу шко ми тра ље за отво ри ли 
ва тру и по у би ја ли не срећ не ци ви ле. Са њи хо вих те ла су 
за тим ски ну ти вред ни ји де ло ви оде ће, на кит и са то ви, које 
су за тим у јед ној ку ћи не да ле ко од игра ли шта вој ни ци 
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и жан да ри ме ђу соб но по де ли ли. По ред ова квог об ли ка 
ижи вља ва ња над жр тва ма, пре ма до ступ ним све до чан
стви ма, по сто ја ло је још не ко ли ко, од но сно за бе ле же не 
су и дру га чи је фор ме „мон стру о зне кре а тив но сти” ег
зе ку то ра над гра ђа ни ма ко ји су уби је ни на игра ли шту. 
Сле де ћег да на ле ше ви уби је них су вој ним ка ми о ном 
од ве зе ни на Ус пен ско гро бље, док су са игра ли шта те
мељ но укло ње ни и сви оста ли тра го ви зло чи на.

Оста ле ма пи ра не ло ка ци је стра да ња гра ђа на  
то ком Но во сад ске ра ци је

Ло ка ци ја: ши ри про стор гра да

У Ра ко вач кој ули ци на Те ле пу, тре ћег да на Ра ци је 
стре ља ни су гра ђа ни ром ске ет нич ке при пад но сти. Та
чан број жр та ва ни је ни при бли жно утвр ђен, али се на 
осно ву по да та ка ко ји ма се дис по ну је зна да су жан да ри 
гра ђа не стре ља ли на не ко ли ко ло ка ци ја у ули ци, док су 
јед ну гру пу уба ци ли у ка ми он и од ве зли ве ро ват но у 
прав цу Ду на ва, од но сно ме ста стра да ња на Штран ду. 
Ова ло ка ци ја се ве о ма рет ко по ми ње као ме сто стра да
ња у на уч ним и дру гим пу бли ка ци ја ма ко је су те мат ски 
ве за ни за Ра ци ју. У том сми слу, Ра ко вач ка ули ца као про
стор на ко ме су уби је ни гра ђа ни Но вог Са да ром ске 
ет нич ке при пад но сти, из у зев што пред ста вља ме сто се
ћа ња и стра да ња са ет нич ким пред зна ком, ујед но пред
ста вља и спе ци фич ну ин ди ци ју ко ја упу ћу је на ве ли ки 
број жр та ва Но во сад ске ра ци је ко је су стра да ле на раз
ли чи тим (по зна тим и не по зна тим) ло ка ци ја ма а ко је нису 
ни ка да иден ти фи ко ва не, од но сно о ко ји ма прак тич но 
не по сто је ни ка кви по да ци.
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Тре ћег да на Ра ци је у Же ле знич кој ули ци то ком пре
по дне ва ма ђар ски вој ни ци су уби ли се дам ли ца у њихо
вим по ро дич ним ку ћа ма. Жр тве су би ле чла но ви две ју 
је вреј ских по ро ди ца. Њи хо ва де ли мич но или пот пу но 
го ла те ла су за тим то ком по сле по дне ва ка ми о ном од ве
зе на пре ма Ду на ву где су ба че на у ре ку. По ред на ве де них 
жр та ва, у ис тој ули ци у ку па ти лу сво је ку ће при ли ком 
ле ги ти ми са ња уби јен је и бив ши ве ли ки бе ле жник Но вог 
Са да. Јав на функ ци ја и зна ча јан по ло жај ко ји је жр тва 
има ла у Град ској упра ви, у овом, као и у мно гим дру гим 
слу ча је ви ма је за фа ши стич ки ре жим био до во љан раз
лог за стре ља ње.

У Ули ци До си те ја Об ра до ви ћа, 21. ја ну а ра 1942. го
ди не, при пад ни ци ма ђар ске жан дар ме ри је су стре ља ли 
јед ну је вреј ску по ро ди цу у њи хо вој ку ћи. Том при ли ком 
су уби је ни су пру жни ци, као и њи хо во тро је де це од ко
јих је нај мла ђе би ло ста ро сти око три ме се ца. Је дан члан 
ове по ро ди це је сти ца јем окол но сти пре жи вео стре ља
ње, по што се оне све стио на кон што му је ме так окр знуо 
уво. Он је, по што је до шао све сти, оти шао у Ка пе та ни ју 
(цен трал ну упра ву по ли ци је), ка ко би при ја вио слу чај 
и под нео жал бу. На осно ву из во ра ко ји ма се дис по ну је, 
а ко ји су са чи ње ни пре ма из ве шта ји ма тро ји це ма ђар ских 
чи нов ни ка (по ли цај ца, под о фи ци ра и де тек ти ва), са зна
је се да је сле де ћег да на, 22. ја ну а ра, пре жи ве ли од ве ден 
до оба ле Ду на ва где је стре љан и ба чен под лед. У Ду нав 
су прет ход но ба че на и те ла дру гих чла но ва ове по ро ди це 
ко ји су уби је ни у њи хо вој ку ћи.

Тре ћег да на Ра ци је – 23. ја ну а ра, ру ко во де ћи се прет
ход но при пре мље ним спи ском, вој ни ци су уз по моћ 
ци ви ла ма ђар ске на ци о нал но сти ко ји су по ма га ли у ра
ци ји упа ли у јед ну при ват ну ку ћу и у њој из ре вол ве ра 
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уби ли вла сни ка док су ње го ву су пру гу и си на за тим стре
ља ли на ули ци ис пред ку ће. Пре ма на во ди ма јед ног од 
за пи сни ка са ста вље ног на осно ву из ја ва све до ка, фа ши
стич ки офи цир ко ји је убио вла сни ка ку ће био је у при
лич но ал ко хо ли са ном ста њу и на кон стре ља ња ис по љио 
је го вор мр жње ко ји се од но сио на на ци о нал ну при пад
ност уби је ног. 

То ком Ра ци је уби је не су две иден ти фи ко ва не жр тве 
је вреј ске на ци о нал не при пад но сти ко је су жи ве ле у При
мор ској ули ци. У Ули ци Да ни ла Ки ша до са да су иденти
фи ко ва не три жр тве – чла но ви јед не је вреј ске по ро ди це 
ко ји су уби је ни то ком тра ја ња Но во сад ске ра ци је.

Из не ка да шње Ма ђар ске, а да на шње Ули це Ау гу ста 
Це сар ца, до са да је иден ти фи ко ва но не ко ли ко жр та ва 
је вреј ске и срп ске на ци о нал не при пад но сти ко је су пре
ма по да ци ма ко ји ма се дис по ну је жи ве ле на про сто ру ове 
ули це. Ме ђу жр тва ма је иден ти фи ко ва но и не ко ли ко 
де це од ко јих је нај мла ђе би ло ста ро сти све га се дам го
ди на. Па тро ле ко је су на овој ло ка ци ји спро ве ле Ра ци ју 
би ле су под ко ман дом Шан до ра Ке пи ра. То ком Ра ци је 
уби је но је не ко ли ко осо ба ко је су жи ве ле у Ули ци ца ра 
Ду ша на ме ђу ко ји ма је нај мла ђа иден ти фи ко ва на жр тва 
има ла све га се дам го ди на. Па тро ле ко је су на овој ло ка
ци ји спро ве ле Ра ци ју би ле су под ко ман дом Шан до ра 
Ке пи ра. 

То ком тре ћег да на Ра ци је уби је но је не ко ли ко де
се ти на гра ђа на Но вог Са да пре те жно срп ске и је вреј ске 
на ци о нал не при пад но сти ко ји су жи ве ли у Фу то шкој и 
окол ним ули ца ма. Па тро ле ко је су на овој ло ка ци ји спро
ве ле Ра ци ју би ле су под ко ман дом Шан до ра Ке пи ра. 

Пре ма из ја ви јед ног све до ка, тре ћег да на Ра ци је – 
23. ја ну а ра у ули ци Жар ка Зре ња ни на око 16 ча со ва из 

245

Меморија града...



гру пе у ко јој се на ла зи ло из ме ђу три де сет и че тр де сет 
ли ца, је дан жан дар је из дво јио три му шкар ца и јед ну 
же ну, од ко јих је за тим убио њих тро је.

У Ули ци До сто јев ског до са да је иден ти фи ко ва но 
шест жр та ва ко је су уби је не то ком тра ја ња Но во сад ске 
ра ци је. По сто је ин ди ци је да је број уби је них ли ца у овој 
ули ци знат но ве ћи.

У Гун ду ли ће вој ули ци је до са да иден ти фи ко ва на 
јед на жр тва ко ја је уби је на то ком Но во сад ске ра ци је. То
ком Ра ци је уби је но је не ко ли ко ли ца ко је су жи ве ле у 
Ули ци Ни ко ле Те сле од ко јих је нај мла ђа иден ти фи ко
ва на жр тва има ла че тр на ест го ди на. Па тро ле ко је су на 
овој ло ка ци ји спро ве ле ра ци ју би ле су та ко ђе под ко ман
дом Шан до ра Ке пи ра, ко ји ни ка да ни је од го ва рао за 
рат не зло чи не над ци ви ли ма по чи ње ним у Но вом Са ду. 
Иа ко га је цен тар „Си мон Ви зен тал” ло ци рао у Бу дим
пе шти још 2006. го ди не и ути цао на по кре та ње по нов ног 
су ђе ња, Ке пи ро је у по ли тич ком про це су осло бо ђен 
свих оп ту жби од стра не су да у Бу дим пе шти и пре ми нуо 
је не пу них ме сец да на на кон осло ба ђа ју ће пре су де 3. 
сеп тем бра 2011. го ди не у 97. го ди ни жи во та.

На Бу ле ва ру де спо та Сте фа на до са да је иден ти фи
ко ва на јед на жр тва ко ја је уби је на то ком Но во сад ске ра
ци је. У Дал ма тин ској ули ци је до са да иден ти фи ко ва на 
јед на жр тва ко ја је уби је на тре ћег да на Но во сад ске ра ције.

То ком Ра ци је уби је но је не ко ли ко осо ба ко је су жи
ве ле у Ули ци Ва се Пе ла ги ћа ко ја је не ка да но си ла одо ним 
„Ца рин ска ули ца”. Ме ђу уби је ни ма је би ло и де це, од ко
јих су три нај мла ђе жр тве би ле ста ро сти из ме ђу че ти ри 
и шест го ди на. У Ули ци Ге ри Ка ро ља до са да је иден ти
фи ко ва на јед на жр тва ко ја је уби је на то ком Но во сад ске 
ра ци је.
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На ви ше ло ка ци ја дуж не ка да шње Ду дар ске, а да на
шње Ули це До жа Ђер ђа, то ком тра ја ња Но во сад ске раци
је уби је но је не ко ли ко ци ви ла пре те жно срп ске и је вреј ске 
на ци о нал не при пад но сти. Ме ђу жр тва ма је би ло не коли
ко же на и де це, при че му је нај мла ђа иден ти фи ко ва на 
жр тва би ла ста ра два на ест го ди на.

Тре ћег да на Ра ци је, у јед ној по ро дич ној ку ћи у Ру
ме нач кој ули ци, уби је на су пе то ри ца бра ће ста ро сти из
ме ђу пет на ест и два де сет осам го ди на на о чи глед њи хо
ве мај ке. Пре ма ње ном све до че њу, ма ђар ски жан да ри су 
упа ли у њи хо ву ку ћу и на кон што је је дан од жан да ра 
упи тао ко је су ве ре и до био од го вор јед ног од си но ва да 
су пра во слав не, сву пе то ри цу бра ће су из ве ли у дво ри
ште на кон то га су их убр зо стре ља ли.

На две ло ка ци је у Го го ље вој ули ци, тре ћег да на Раци
је – 23. ја ну а ра, у при ват ним ку ћа ма уби је не су две особе.

На не ко ли ко ло ка ци ја дуж Га је ве ули це то ком тре
ћег да на Ра ци је при пад ни ци ма ђар ских оку па ци о них 
тру па и жан дар ме ри је стре ља ли су не ко ли ко ци ви ла у 
њи хо вим ку ћа ма и дво ри шти ма. Ве ћи на жр та ва је би ла 
је вреј ске на ци о нал но сти, а нај мла ђа до са да иден ти фи
ко ва на жр тва би ла је ста ро сти све га се дам на ест да на.

Тре ћег да на Ра ци је, то ком спро во ђе ња ве ће гру пе 
гра ђа на од стра не ма ђар ских вој ни ка ко ји су их во ди ли 
пре ма Штран ду кроз Ули цу Ла зе Ко сти ћа ра ди ма сов ног 
стре ља ња, уби је не су две осо бе из гру пе ко је су по ку ша
ле да по мог ну јед ној ста ри јој же ни да уста не ко јој је по
зли ло и ко ја је па ла на зе мљу. Пре ма из ја ва ма све до ка 
до га ђа ја, је дан жан дарм из прат ње је без ика кве опо ме не 
из пу шке убио су пру га же не ко јој је по зли ло као и јед ног 
мла ди ћа ко ји је та ко ђе по ку шао да јој по мог не. Жр тве 
су би ле је вреј ске на ци о нал но сти.
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То ком Но во сад ске ра ци је уби је но је шест чла но ва 
јед не је вреј ске по ро ди це ко ја је жи ве ла у не ка да шњој 
Љу бљан ској ули ци ко ја се да нас прак тич но ста па са Бу
ле ва ром осло бо ђе ња и но си на зив Ог ње на При це.
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МЕ МО РИ ЈА ГРА ДА

Два ме ста се ћа ња на стра да ње Је вре ја  
то ком Дру гог свет ског ра та

За по тре бе ове пу бли ка ци је, из дво је не су две ло ка
ци је ко је се од но се на стра да ње но во сад ских Је вре ја то
ком Дру гог свет ског ра та, а ко је су кључ не у кон тек сту 
зва нич не кул ту ре се ћа ња на про сто ру гра да, од но сно 
оног ње ног аспек та ко ји има ис так ну ту је вреј ску ет нич
ку и кон фе си о нал ну атри бу ци ју.

Ме сто се ћа ња на де пор та ци ју  
но во сад ских Је вре ја у кон цен тра ци о не ло го ре

Ло ка ци ја: Си на го га, Је вреј ска ули ца

Де пор та ци ја но во сад ских Је вре ја, као и гра ђа на је
вреј ске на ци о нал но сти са про сто ра Бач ке, усле ди ла је 
као кон се квен ца оку па ци је Ма ђар ске од стра не не мач ких 
тру па 19. мар та 1944. го ди не, од но сно као по сле ди ца 
на ред бе о ин тер на ци ји Је вре ја, до не се не 7. апри ла исте 
го ди не у Бу дим пе шти. У сле де ћих не ко ли ко да на су биле 
до не се не и дру ге од лу ке ко ји ма су ско ро у пот пу но сти 
Је вре ји ма од у зе та сва пра ва, али и имо ви на.

Пр ва гру па од око три сто ти не Је вре ја ко ја је ухап
ше на на кон на ред бе о ин тер на ци ји, би ла је сме ште на у 
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згра ди хо те ла „Сло бо да” из ко је су на кон два де сет да на 
во зо ви ма од ве зе ни у на ци стич ке ло го ре смр ти.

Ма сов на хап ше ња Је вре ја у Но вом Са ду, као и на 
те ри то ри ји це ле Бач ке, за по че ла су у ра ним ју тар њим 
ча со ви ма 26. апри ла 1944. го ди не. Дан пре по чет ка хап
ше ња, из да та је на ред ба да осо бе је вреј ске на ци о нал но
сти не сме ју на пу шта ти сво је до мо ве. Хап ше ња су об у
хва ти ла све при пад ни ке је вреј ске на ци о нал но сти без 
об зи ра на ста ро сну и пол ну струк ту ру, као и на здрав стве
но ста ње. Са из у зет ком по је ди на ца из ме шо ви тих брако
ва, не ко ли ко сто про цент них ин ва ли да из Пр вог свет ског 
ра та, не ко ли ко осо ба ко је су са ла жним до ку мен ти ма 
по бе гле, као и две по ро ди це из у зе те од де пор та ци је, цело
куп но је вреј ско ста нов ни штво Но вог Са да је по хап ше но 
и сме ште но у про сто ри је но во сад ске Си на го ге. Не по
сред но пре од во ђе ња из сво јих до мо ва, не ко ли ко ли ца је 
из вр ши ло са мо у би ство.

У Си на го ги је с њи ма по сту па но на не ци ви ли за циј
ски на чин у сва ком сми слу, па је за бе ле же но и не ко ли ко 
смрт них слу ча је ва као и не ко ли ко са мо у би ста ва. Од 26. 
до 28. апри ла, из Си на го ге су гра ђа ни од во ђе ни тран спор
том до са бир них ло го ра у Су бо ти ци, Ба ји и Бач кој То
по ли где су рас по ре ђи ва ни и ода тле су их убр зо сла ли у 
на ци стич ке ло го ре смр ти, ве ћи ном у Ау швиц. Од око 
1.900 де пор то ва них но во сад ских Је вре ја, на кон осло бо
ђе ња се вра ти ло са мо око две сто ти не. По ред ових стра
да ња, то ком тра ја ња Дру гог свет ског ра та, ве ли ки број 
но во сад ских Је вре ја је пре ми нуо или је уби јен и на мно
гим дру гим ло ка ци ја ма ши ром Евро пе где је спро во ђен 
Хо ло ка уст. Про це њу је се да је то ком Дру гог свет ског ра та, 
по ги ну ло или уби је но 3.020 од укуп но 4.350 но во сад ских 
Је вре ја, ко ли ко их је пре по чет ка ра та жи ве ло у Но вом 
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Са ду. Од но сно, у Хо ло ка у сту је стра да ло чак 69,43 про
цен та гра ђа на Но вог Са да је вреј ске на ци о нал не при
пад но сти.

Си на го га као цен трал ни обје кат и кључ но ме сто ве
за но за на ци о нал ни и кон фе си о нал ни иден ти тет гра ђа на 
је вреј ске на ци о нал но сти у Но вом Са ду пре Дру гог свет
ског ра та, због тра гич них до га ђа ја ко ји су се ов де од и
гра ли, до би ла је и до дат ни мар тир ски и ко ме мо ра тив ни 
ка рак тер, од но сно по при ми ла је ка рак тер ме ста стра
да ња са на гла ше ном ет нич ком атри бу ци јом. У том кон
тек сту, овај обје кат ко ји се на ла зи у ули ци чи ји одо ним 
та ко ђе упу ћу је на при пад ни ке ове ет нич ке за јед ни це, 
да нас пред ста вља јед но од два кључ на ме ста ко ме мо ра
ци је ко ја су ве за на за жр тве Хо ло ка у ста на про сто ру гра
да. У том сми слу, Си на го га за јед но са мо ну мен том „Поро
ди ца”, као и Спо ме ни ком жр тва ма фа ши стич ког те ро ра 
ло ци ра ном на Је вреј ском гро бљу, пред ста вља јед ну од 
три глав не ло ка ци је офи ци јел не ко ме мо ра ци је Гра да 
ве за не за Дру ги свет ски рат. Ипак, без об зи ра на то што се 
сва три по ме ну та ме мо ри ја ла од но се и на жр тве Хо ло ка
у ста, спо менпло ча по ста вље на на Си на го ги по све ће на 
је ис кљу чи во уби је ним гра ђа ни ма Но вог Са да је вреј ске 
на ци о нал не при пад но сти и у том сми слу ме мо ри јал на 
овој ло ка ци ји има ја сно на гла шен ет нич ки и кон фе сио
нал ни пред знак. С об зи ром на атри бу ци ју ве за ну за вер
ску и на ци о нал ну иден ти фи ка ци ју при пад ни ка је вреј
ске ет нич ке за јед ни це, као и на мар тир ски ка рак тер, 
Си на го га за пра во игра уло гу сво је вр сног сим бо ла стра
да ња но во сад ских Је вре ја ко ји су са ове ло ка ци је од ве
де ни у „на ци стич ке кон цен тра ци о не ло го ре уни ште ња”. 
Са та квим ка рак те ром, Си на го га за јед но са спо менобе
леж јем на Је вреј ском гро бљу пред ста вља цен трал не мемо
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ри ја ле у град ској то по гра фи ји ко ји су по све ће ни жр тва
ма Хо ло ка у ста.

По ред пред став ни ка Гра да, по част стра да лим жр тва
ма на овој ло ка ци ји ода ју и пред став ни ци но во сад ских 
Је вре ја, ко ји 26. април обе ле жа ва ју као Дан, ка да је по че
ла де пор та ци ја је вреј ске по пу ла ци је из гра да – као прет
ход но ети ке ти ра ног, не же ље ног и дис кри ми ни са ног ко
лек ти ви те та – у на ци стич ке ло го ре смр ти у скло пу тзв. 
Ко нач ног ре ше ња. Дан се ћа ња у окви ру овог ме ста ко
ме мо ра ци је има на гла ше ни ло кал ни ка рак тер, од но сно 
ве зан је за до га ђај ко ји се ис кљу чи во од но си на про шлост 
но во сад ске је вреј ске за јед ни це. С дру ге стра не, ме сто 
ко ме мо ра ци је ве за но за обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног 
да на се ћа ња на жр тве Хо ло ка у ста, ко ји се обе ле жа ва 27. 
ја ну а ра и ко ји по сво јој кон цеп ци ји сва ка ко пре ва зи ла зи 
ло кал ни зна чај, пред ста вља спо ме ник ло ци ран у ком
плек су Је вреј ског гро бља.

Про стор на це ли на око Си на го ге у да на шњем кон
тек сту у се би об је ди њу је не ко ли ко функ ци ја ко је се ме
ђу соб но пре пли ћу. Вер ска и де ли мич но на ци о нал на 
ко но та ци ја Си на го ге про жи ма се са ње ном тре нут ном 
кул тур ноумет нич ком функ ци јом, с об зи ром на то да се 
овај обје кат од 1966. го ди не ко ри сти за кон цер те кла сич
не му зи ке и дру ге кул тур не ма ни фе ста ци је. По ред ове две, 
пре пли ће се и тре ћа функ ци ја ко ја се од но си на пла то 
око Си на го ге, од но сно по вр ши ну ко ју за хва та цео ком
плекс, а ко ја пред ста вља ме сто јав ног оку пља ња са пре
по зна тљи вим ка рак те ром у град ској то по гра фи ји. На 
кра ју, ова про стор на це ли на са Си на го гом, као кључ ним 
објек том, сва ка ко има – као што је прет ход но ука за но – и 
на гла ше ни ко ме мо ра тив ни, од но сно ме мо ри јал ни ка рак
тер. Ме ђу тим, ко ме мо ра тив ни аспект иден ти те та са ме 
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про стор не це ли не је за пра во на од ре ђе ни на чин се кун
да ран у од но су на прет ход но на ве де не аспек те, из ме ђу 
оста лог и због при лич но све де них про пор ци ја, дис крет
ног об ли ка, као и са ме ло ка ци је по ста вље ног ме мо ри ја ла 
у фор ми спо менпло че.

Ме сто ко ме мо ра ци је жр тва ма Хо ло ка у ста  
на Је вреј ском гро бљу

Ло ка ци ја: Је вреј ско гро бље

Спо менобе леж је по зна то под на зи вом „Спо ме ник 
жр тва ма фа ши стич ког те ро ра” лоциранo је у скло пу 
Је вреј ског гро бља као спе ци фич не про стор не и ур ба не 
це ли не у окви ру град ског пеј за жа. Као јед но од три глав
на спо ме нич ка обе леж ја на про сто ру гра да, по све ће но 
ци вил ним жр тва ма стра да лим у Дру гом свет ском ра ту, 
овај спо ме ник за јед но са спо ме ни ком „По ро ди ца” по све
ће ним жр тва ма Но во сад ске ра ци је и спо менпло чом на 
Си на го ги по све ће ној де пор та ци ји но во сад ских Је вре ја, 
пред ста вља ме сто зва нич не ко ме мо ра ци је пред став ни ка 
Гра да. Та ко ђе, ова ло ка ци ја за јед но са Си на го гом, у сим
бо лич ком сми слу чи ни кључ ну тач ку ве за ну за жр тве 
Хо ло ка у ста на про сто ру гра да, од но сно пред ста вља ло
ка ци ју ко ме мо ра ци је и ме ста се ћа ња на гра ђа не Но вог 
Са да је вреј ске на ци о нал не при пад но сти ко ји су стра да ли 
то ком Дру гог свет ског ра та. Дан се ћа ња и зва нич не град
ске ко ме мо ра ци је ко ја се од но си на спо менобе леж је на 
овој ло ка ци ји пред ста вља 27. ја ну ар, ко ји је уста но вљен 
као Ме ђу на род ни дан се ћа ња на жр тве Хо ло ка у ста. За 
раз ли ку од ове ло ка ци је, спо менобе леж је на Си на го ги 
има на гла ше ни ло кал ни ка рак тер и ве за но је за 26. април, 

253

Меморија града...



од но сно за Дан ка да се обе ле жа ва по че так де пор та ци је 
но во сад ских Је вре ја у кон цен тра ци о не ло го ре смр ти.

На ка ме ном спо менобе леж ју на ла зе се пред ста вље
ни је вреј ски на ци о нал ни и вер ски сим бо ли – сед мо кра ки 
је вреј ски свећ њак ме но ра и пред ста ва Да ви до вог шти та 
тј. зве зде (Ma gen Da vid), чи ме је и на овај на чин до дат но 
на гла ше на ет нич ка атри бу ци ја жр та ва ко ји ма је овај спо
ме ник по диг нут. Цео про стор Је вреј ског гро бља у скло пу 
чи је це ли не се на ла зи и ово спо менобе леж је, за пра во 
има на гла ше ни ко ме мо ра тив ни ка рак тер и пред ста вља 
ви ше ди мен зи о но ме сто се ћа ња ко је по ред Си на го ге има 
ис так ну ти зна чај у кон тек сту иден ти фи ка ци је и ко лек
тив ног иден ти те та при пад ни ка је вреј ске за јед ни це у Но
вом Са ду.
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МЕ МО РИ ЈА ГРА ДА

Оста ле ма пи ра не ло ка ци је

У окви ру овог по гла вља књи ге, пре зен то ва не су две 
ма пи ра не ло ка ци је ко је се од но се на два до га ђа ја из про
шло сти Но вог Са да ко ја има ју раз ли чи ту хро но ло шку 
ди мен зи ју, али се оба од но се на еман ци па тор ске про це
се Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји.

Ме сто се ћа ња на Ве ли ку на род ну скуп шти ну  
Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на 

Ло ка ци ја: Трг сло бо де, згра да Вој во ђан ске бан ке
Вре мен ски кон текст: 25. но вем бар 1918. го ди не

Згра да у ко јој се да нас на ла зи се ди ште Вој во ђан ске 
бан ке, ло ци ра на на глав ном град ском тр гу у Но вом Саду 
– Тр гу сло бо де бр. 7, пред ста вља кључ но ме сто се ћа ња 
и ло ка ци ју од ве ли ког зна ча ја ве за ну за до га ђај на ком је 
до не та од лу ка о при са је ди ње њу Ба на та, Бач ке и Ба ра ње 
Кра ље ви ни Ср би ји. У не ка да шњој све ча ној са ли овог нео
ба рок ног зда ња из гра ђе ног у ду ху еклек ти ке 1892. го ди
не, 25. но вем бра 1918. го ди не, одр жа на је Ве ли ка на род на 
скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, 
Бач кој и Ба ра њи, ко ја је про гла си ла при са је ди ње ње Вој
во ди не Кра ље ви ни Ср би ји.
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Под се ти мо да је на кон по ра за Ау стро у гар ске мо нар
хи је, те ри то ри ју ко ја ће од лу ком Ве ли ке на род не скуп
шти не би ти при са је ди ње на Кра ље ви ни Ср би ји, за по се ла 
по бед нич ка вој ска Кра ље ви не Ср би је, иа ко су при вре
ме ну упра ву над овим под руч ји ма пре у зе ли ло кал ни вој
во ђан ски Ср би ко ји ма је, као не ка вр ста кров не ор га низа
ци је, ру ко во дио Срп ски на род ни од бор из Но вог Са да. 
Убр зо је ини ци ра но одр жа ва ње Ве ли ке на род не скуп
шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, Бач
кој и Ба ра њи, на ко јој је уче ство ва ло 757 де ле га та, од је 
би ло 578 Ср ба, 84 Бу њев ца, 62 Сло ва ка, 21 Ру син, шест 
Не ма ца, три Шок ца, два Хр ва та и је дан Ма ђар. Пре ма 
прет ход но об ја вље ном про гла су од 17. но вем бра 1918. 
го ди не, ко јим је и са зва на Скуп шти на, пра во гла са на 
Ве ли кој на род ној скуп шти ни има ли су Ср би, Бу њев ци 
и оста ли Сло ве ни, оба по ла, ко ји су мо ра ли има ти нај
ма ње два де сет го ди на. Уче сни ци, тј. по сла ни ци за Скуп
шти ну, би ра ни су по оп шти на ма, по је дан по сла ник на 
хи ља ду гра ђа на, а иза бра ни су акла ма ци јом на јав ним 
збо ро ви ма.

По ред ни за дру гих про прат них од лу ка, уче сни ци 
Скуп шти не су 25. но вем бра 1918, из гла са ли при са је ди
ње ње Кра ље ви ни Ср би ји са ко јом су за тим, са да већ као 
део ње не нео дво ји ве це ли не, при сту пи ли ује ди ње њу са 
Др жа вом Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, чи ме је за пра во 
фор ми ра на Кра ље ви на СХС. Да кле, на Ве ли кој на род ној 
скуп шти ни је до не се на при мар на од лу ка о при са је ди
ње њу Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји, а тек 
не ко ли ко да на ка сни је, са да већ као њен ин те грал ни део, 
ови пре де ли су ушли у но во фор ми ра ну Кра ље ви ну Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца.
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У тре нут ку одр жа ва ња Ве ли ке на род не скуп шти не, 
ово зда ње је за пра во пред ста вља ло лук су зни „Гранд хо
тел Ма јер”, што је и оста ло то ком по сто ја ња Кра ље ви не 
СХС, од но сно Кра ље ви не Ју го сла ви је. На кон окон ча ња 
Дру гог свет ског ра та, обје кат је на ци о на ли зо ван и пре
и ме но ван је у хо тел „Сло бо да”, да би му 1953. го ди не била 
про ме ње на функ ци ја, од но сно од та да је по стао Дом ЈНА. 
Не ко ли ко го ди на на кон рас па да СФРЈ, овом зда њу је опет 
про ме ње на функ ци ја, бу ду ћи да је оно по ста ло се ди ште 
Вој во ђан ске бан ке. При ли ком те по след ње про ме не функ
ци је објек та, из вр ше на је и ње го ва те мељ на адап та ци ја, 
та ко да све ча на са ла у ко јој је одр жа на Ве ли ка на род на 
скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, 
Бач кој и Ба ра њи, да нас ви ше не по сто ји у не ка да шњој 
фор ми. Ипак, на фа са ди овог зда ња ко је се на ла зи на глав
ном град ском тр гу из ме ђу Град ске ку ће и Ри мо ка то лич
ке цр кве Име на Ма ри ји ног (Ка те дра ле), по сто ји спо мен
пло ча, ко ја упу ћу је на ве ли ки исто риј ски зна чај овог 
објек та.

Зда ње, пред ста вља спе ци фич но ме сто се ћа ња ко је 
има по се бан зна чај у кон тек сту чи на фор мал ног про гла
ше ња при са је ди ње ња и као та кво пред ста вља из у зет но 
бит ну ло ка ци ју ка ко за ко лек тив ну ме мо ри ју Но вог Са да, 
та ко и ло ка ци ју од ве ли ког зна ча ја за кул ту ру се ћа ња на 
ре пу блич ком, од но сно др жав ном и на ци о нал ном ни воу. 
За пра во, ка да је реч о са мом чи ну при са је ди ње ња, ова 
ло ка ци ја (ме сто се ћа ња) има при мар ни зна чај. У том кон
тек сту, ова ло ка ци ја пред ста вља и ме сто за це ре мо ни јал
но обе ле жа ва ње „Да на при са је ди ње ња”, сва ког 25. но
вем бра ко је се нај че шће од ви ја у кон тек сту афир ма ци је 
кул ту ре се ћа ња град ских и по кра јин ских зва нич ни ка. 
Сва ка ко, це ре мо ни јал но и сим бо лич но по ла га ње цве ћа 
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и ве на ца на ову ло ка ци ју прак ти ку ју и по је ди на удру же
ња, по пут нпр. Удру же ња по то ма ка рат ни ка 1912–1918, 
као и пред став ни ци На ци о нал ног са ве та Бу ње ва ца који 
чин при са је ди ње ња та ко ђе пер ци пи ра ју као „на ци о нал
ни пра зник”.

Ин те ре сант ну чи ње ни цу пред ста вља и то што се 
бу квал но ис пред овог зда ња, од но сно на цен трал ном 
де лу Тр га сло бо де, на ла зи и спо ме ник Све то за ру Ми ле
ти ћу, јед ној од кључ них лич но сти ве за них за по ли тич ку 
бор бу Ср ба, али и оста лих Сло ве на у оства ри ва њу њи хо
вих основ них гра ђан ских пра ва у Хаб збур шкој мо нар
хи ји. Спо ме ник од брон зе ви си не око пет ме та ра, рад 
чу ве ног ва ја ра Ива на Ме штро ви ћа, из вор но је по ста вљен 
на овој ло ка ци ји 1939. го ди не. Ме ђу тим, од мах на кон 
ка пи ту ла ци је Кра ље ви не Ју го сла ви је 1941. го ди не, укло
њен је од лу ком ма ђар ских оку па ци о них вла сти, да би 
на кон осло бо ђе ња Но вог Са да 1944. го ди не, био вра ћен 
на ори ги нал ну ло ка ци ју на но вом ви шем и мо ну мен
тал ни јем по ста мен ту из ра ђе ном од си вог мер ме ра. Ка
сни је, 1951. го ди не ака дем ски ва јар Па вле Ра до ва но вић, 
укле сао је на две стра не по ста мен та текст: „Све то зар 
Ми ле тић 1826–1901” и „рад Ива на Ме штро ви ћа 1939”. 
У том кон тек сту, ме сто се ћа ња ко је се од но си на при са
је ди ње ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји, а 
за тим фор ми ра ње Кра ље ви не СХС, прак тич но се гра
ни чи са ло ка ци јом ко ја та ко ђе пред ста вља по себ но ме
сто се ћа ња на кључ ну и нај зна чај ни ју лич ност ве за ну за 
по ли тич ку бор бу Ср ба у Ју жној Угар ској. У том сми слу, 
ове две ло ка ци је, за пра во у из ве сном сми слу чи не је
дин стве ну це ли ну, с об зи ром на срод ност и ин ди рект ну 
по ве за ност ра да Све то за ра Ми ле ти ћа и те жњи, тј. сло
же них исто риј ских, по ли тич ких и дру штве них окол но
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сти ко ји су до ве ли до при са је ди ње ња као чи ну пот пу ног 
оства ри ва ња те жњи Ср ба и оста лих сло вен ских на ро да 
на про сто ру ко ји да нас ад ми ни стра тив но об у хва та АП 
Вој во ди на.

Ме сто се ћа ња на на род но оку пља ње у пор ти  
Са бор не цр кве у Но вом Са ду

Ло ка ци ја: пор та Са бор не цр кве Све тог Ђор ђа у Но вом Са ду
Вре мен ски кон текст: мај 1848. го ди не

Пор та Са бор не цр кве Све тог Ђор ђа у Но вом Са ду, 
пред ста вља ло ка ци ју чи ја је про шлост, уо ста лом као и 
про шлост овог са крал ног објек та, нео дво ји ви део ко лек
тив не ме мо ри је Но вог Са да. Ипак, је дан до га ђај ко ји се 
од и грао на овом про сто ру, а ко ји је не по сред но прет хо
дио и у из ве сном сми слу ини ци рао одр жа ва ње Мај ске 
скуп шти не у Кар лов ци ма (Срем ским), све до чи о ди на
мич ним тен ден ци ја ма и на пе то сти ма ко је су по сто ја ле 
пре одр жа ва ња Скуп шти не, од но сно о из у зет но бур ној 
и по ли тич ки на пе тој ат мос фе ри ре во лу ци о нар не 1848. 
го ди не.

На овој ло ка ци ји су у знак про те ста и ре вол та, због 
ус кра ћи ва ња њи хо вих основ них људ ских и гра ђан ских 
пра ва про и за шлих из дис кри ми на тив них од лу ка Угар
ског са бо ра и ин тен зив ног про це са ма ђа ри за ци је ко ји 
су кул ми ни ра ли дис кри ми на тор ским из ја ва ма Ла јо ша 
Ко шу та о Ср би ма на Са бо ру у По жу ну (Бра ти сла ви), 
оку пље ни гра ђа ни срп ске на ци о нал не при пад но сти спа
ли ли су цр кве не ма тич не књи ге на пи са не на ма ђар ском 
је зи ку. Од но сно, на кон што су им са оп ште ни зва нич ни 
ста во ви во де ћих ма ђар ских по ли тич ких еста бли шме
на та пред во ђе них Ла јо шом Ко шу том ко ји су из не се ни 
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де ле га ци ји но во сад ских гра ђа на ко ја је на че лу са Ђор
ђем Стра ти ми ро ви ћем узе ла уче шћа на Са бо ру у По жу ну 
не ко ли ко да на ра ни је, ка да је Ла још Ко шут од ба цу ју ћи 
зах те ве Ср ба у ко ји ма су тра жи ли рав но прав но при зна
ва ње пи сма и је зи ка, из ја вио да „у Ма ђар ској по сто ји 
са мо јед на на ци ја” да уко ли ко до ђе до спо ра са Ср би ма, 
он ће га „ре ши ти ма чем”, раз ја ре на ма са оку пље них гра
ђа на спа ли ла је цр кве не ма тич не књи ге на пи са не на 
ма ђар ском је зи ку. На кон то га, ор га ни зо ва но су кре ну ли 
у Кар лов це, где су зах те ва ли ор га ни зо ва ње скуп шти не.

На кон што је у скло пу ма ђар ских ре во лу ци о нар них 
ак тив но сти Угар ски са бор до нео од лу ке ко јом се ди рект
но по ја чао ио на ко већ из ра жен и ин тен зи ван про цес ма
ђа ри за ци је, од но си из ме ђу Ма ђа ра и оста лих не ма ђар
ских, а по себ но сло вен ских на ро да на про сто ру Угар ске 
су се до дат но и дра стич но по гор ша ли, бу ду ћи да су сви 
сло вен ски, али и оста ли не ма ђар ски на ро ди (са из у зет
ком Не ма ца), од во де ћих ма ђар ских по ли ти ча ра и пред
став ни ка по ли тич ки ак тив не ма ђар ске ин те ли ген ци је, 
тре ти ра ни као гра ђа ни дру гог ре да и да су им на ин сти
ту ци о нал ном ни воу огра ни ча ва на основ на људ ска и гра
ђан ска пра ва. У скло пу ни за до га ђа ја ко ји су се огром ном 
бр зи ном ни за ли је дан за дру гим, Угар ски са бор (ве ћи ном 
са ста вљен од ет нич ких Ма ђа ра), до нео је од лу ку пре ма 
ко јој је ма ђар ски је зик озва ни чен као слу жбе ни на про
сто ру чи та ве Угар ске, што је у прак тич ном сми слу под
ра зу ме ва ло да се ап со лут но сви ад ми ни стра тив ни по
сло ви, укљу чу ју ћи чак и во ђе ње ма тич них цр кве них 
књи га не за ви сно од кон фе си о нал не и на ци о нал не при
пад но сти, во де ис кљу чи во на ма ђар ском је зи ку. По ред 
то га, но во ро ђе на де ца, не за ви сно од њи хо ве ет нич ке и 
на ци о нал не при пад но сти, тре ба ло је да бу ду упи са на у 
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ма тич не књи ге са ма ђар ским име ни ма (нпр. Ја нош, уме
сто Јан ко, Иштван, уме сто Сте ван или Сте фан, итд.) Та
ко ђе, у скло пу ин тен зив не ма ђа ри за ци је, би ло је и плано
ва да се бо го слу же ња не за ви сно од вер ске и лин гви стич
ке струк ту ре вер ни ка кон крет них цр кве них оп шти на 
и ло кал них сре ди на, од ви ја ју на ма ђар ском је зи ку.

Да нас, пор та Са бор не цр кве у Но вом Са ду пред
ста вља за јед но са Хра мом ко ји је про гла шен спо ме ни ком 
кул ту ре од ве ли ког зна ча ја, кул тур ноисто риј ску це ли
ну као ме сто ко је је из у зет но ва жно, ка ко за ко лек тив ну 
ме мо ри ју Но вог Са да, та ко и за кул ту ру се ћа ња на на цио
нал ном ни воу. Ипак, упр кос тој чи ње ни ци, не по сто ји 
ни ка кво обе леж је у фор ми пло че са нат пи сом, ко ја би 
по се ти о це упу ћи ва ла на по ме ну те до га ђа је ко ји су се 
од и гра ли на овој ло ка ци ји по чет ком ма ја 1848. го ди не и 
ко ји су у из ве сном сми слу пред ста вља ли увод у ор га ни
зо ва ње Мај ске скуп шти не у Кар лов ци ма на ко јој је про
гла ше на Срп ска Вој во ди на. У том кон тек сту, ово ме сто 
се ћа ња не са др жи ак тив ну ди мен зи ју и не пред ста вља 
ло ка ци ју сим бо лич ног ин сти ту ци о нал ног обе ле жа ва ња 
кон крет ног до га ђа ја ко ји се на ње му од и грао без об зи ра 
на то што у исто риј ском сми слу, сва ка ко за вре ђу је по
себ ну па жњу ка да је реч о до га ђа ји ма ко ји су до ве ли до 
про гла ше ња Срп ске Вој во ди не.
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МЕ МО РИ ЈА ГРА ДА

Лич на се ћа ња гра ђа на на ло ка ци је  
из пе ри о да со ци ја ли зма

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња при ли ком ре а ли за ци је 
дру ге фа зе про јек та, чи ји ре зул тат пред ста вља ју тек сто ви 
пу бли ко ва ни у окви ру овог по гла вља књи ге, под ра зу ме
ва ла је те рен ска ан тро по ло шка ис тра жи ва ња и бе ле же ње 
на ра ти ва гра ђа на (лич них се ћа ња) о раз ли чи тим ло ка
ци ја ма на про сто ру гра да из пе ри о да со ци ја ли зма. При
ли ком ис тра жи ва ња и ма пи ра ња ло ка ци ја, оба вље ни 
су раз го во ри са пре ко че тр де сет ин фор ма на та ме то дом 
не струк ту ри са ног ин тер вјуа о не ко ли ко де се ти на раз ли
чи тих ло ка ци ја на про сто ру гра да, ко је су би ле об у хва
ће не ма пи ра њем.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу са мо по слу гу  
у Ули ци Мак си ма Гор ког

Ло ка ци ја: Ули ца Мак си ма Гор ког

Ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о не ка да
шњој са мо по слу зи ко ја је би ла пр ва са мо по слу га отво
ре на у Но вом Са ду, ис та као је ка ко је он „од ра стао и жи
вео у не по сред ној бли зи ни” и да се „до бро се ћа ка да је 
са мо у слу га отво ре на”. Пре ма ње го вим ре чи ма то је био 
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„пра ви хит и сви су до ла зи ли да ви де ка ко функ ци о ни ше 
ку по ви на са мо по слу жи ва њем у њој”, бу ду ћи да су пре 
то га сви „ку по ва ли на мир ни це у ма њим рад ња ма”. Са
го вор ник је ис та као ка ко је са мо по слу га отво ре на ка да 
је он „још био де чак, кра јем пе де се тих или мо жда по чет
ком ше зде се тих го ди на”. Пре ма ње го вим ре чи ма „у по
чет ку су се куп ци те шко сна ла зи ли ка да је са мо у слу га 
отво ре на”, од но сно „про дав ци су их упу ћи ва ли ка ко да 
оба ве ку по ви ну”. При ча ју ћи о сва ка квим си ту а ци ја ма, 
ин фор мант је опи сао до га ђај „ка да је до шла ње го ва тет ка 
из уну тра шњо сти”, од но сно ка да је пр ви пут по се ти ла 
са мо по слу гу. На и ме, „она ни је зна ла да се по кре не у њој”, 
док јој „он ни је об ја снио ка ко се оба вља ку по ви на”. При
ча ју ћи о овом до га ђа ју, са го вор ник се кроз смех се тио 
„ка ко је ње го вој тет ки би ло чуд но и нео бја шњи во што јој 
ни ко од про да ва ца ни је при шао као у обич ним рад ња
ма”, од но сно „што је ни ко ни је услу жио”. Ин фор мант је 
ис та као да је „на кон ове пр ве тра у ма тич не по се те, ње
го ва тет ка ка да год би их по се ћи ва ла, во ле ла да од ла зи 
и да ку пу је са ма у са мо у слу зи.” Са го вор ник је та ко ђе на
по ме нуо, ка ко су у по чет ку „про да ва чи це на ка си би ле 
из у зет но др ске и без о бра зне”, од но сно „да су на мер но 
по ни жа ва ле куп це ка да су ви де ле да се не ко од њих не 
сна ла зи у пр вим не де ља ма и ме се ци ма ка да је са мо по
слу га отво ре на”. Це ла са мо у слу га је функ ци о ни са ла „по 
прин ци пу са мо по слу жи ва ња”, из у зев де ла са „су хо ме
сна тим про из во ди ма, као и де ла са во ћем и по вр ћем где 
су му ште ри је услу жи ва ли по себ ни про дав ци”.

Дру ги са го вор ник ко ји је од ра стао у бло ко ви ма згра
да у не по сред ној бли зи ни је при ли ком раз го во ра о са мо
по слу зи ис та као „ка ко се у ком ши лу ку рас пра вља ло ко 
нај ви ше ку пу је у са мо по слу зи”, од но сно „ка ко су су пруге 
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вој ни ка има ле нај ве ћу ку пов ну моћ, за тим су пру ге про
фе со ра ми ли циј ске шко ле а за тим оста ли”, с об зи ром 
на то да су згра де у око ли ни би ле по де ље не пре ма слу
жбе ни ци ма „по ште, вој них ли ца, на став ног осо бља ми
ли циј ске шко ле и слу жбе ни ка со ци јал ног” ко ји су у 
њима ста но ва ли. Се ћа се „ка ко су мно ги ко мен та ри са ли, 
ка ко су кор пе у са мо по слу зи увек нај пу ни је код же на 
вој ни ка и ми ли ци о не ра”. Овај са го вор ник је та ко ђе иста
као „ка ко се се ћа кад је он био ма ли”, ка ко је у са мо по слу
зи „би ла јед на же на ко ја се ше та ла из ме ђу ра фо ва и кри
шом кон тро ли са ла да ли не ко не што кра де”. Он и ње го ви 
дру го ви су је зва ли „шпи јун ка”. Са го вор ник је опи сао „да 
је то би ла ма ла там на пе га ва же на са круп ним очи ма која 
је све кри шом пра ти ла, пра ве ћи се ка ко то бо же ста вља 
или по пи су је про из во де на ра фо ви ма”. Пре ма ње го вим 
ре чи ма „та же на је оста вља ла ути сак да је два че ка да неко 
не што укра де ка ко би га ухва ти ла”, од но сно „уме сто да 
ода је ути сак да кон тро ли ше по тен ци јал не ло по ве, она се 
тру ди ла да бу де не при мет на, мо ле ћи Бо га да не ко не што 
по ку ша да ћор не”. Стал но је ше та ла „из ме ђу гон до ла”, 
од но сно те зги са ар ти кли ма „вре ба ју ћи ло пу же, при 
че му је но си ла са кри ве но огле дал це у ру ка ма и пра ви ла 
се да сла же или пре гле да ро бу”. Ин фор мант је опи сао 
ка ко су јед ном он и ње гов нај бо љи друг „на стра да ли 
упра во због ње, ка да су по ку ша ли да укра ду јед ну чо
ко ла ди цу из раз ло га што су хте ли да ви де да ли мо гу да 
над му дре шпи јун ку”. На и ме, до го во ри ли су се да „ку пе 
ба те ри је ка ко би јој за ва ра ли траг, а у џеп су стр па ли по 
јед ну чо ко ла ди цу”. Већ „ка да су из вр ши ли упла ту на 
ка си и ми сли ли да је опе ра ци ја до бро про шла на ула зу 
их је са пре срећ ним и оза ре ним из ра зом ли ца са че ка ла 
шпи јун ка и упи та ла шта има ју у џе по ви ма”, на кон то га 
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су „их пре тре сли и оба ве сти ли њи хо ве ро ди те ље”. Све је 
„то за вр ши ло же сто ким ба ти на ма пр во у са мо по слу зи, 
а за тим и код ку ће”, по том „и ви ше ме сеч ном ка зном”. 
Ин фор мант се кроз смех при се тио „ка ко су ме се ци ма и 
он и ње гов друг ко ва ли ка сни је план ка ко да се осве те 
шпи јун ки”, али да је она „у ме ђу вре ме ну пре ста ла да 
ра ди у са мо по слу зи”. Ка сни је је „уме сто ње, до шла но ва 
шпи јун ка, али она је на сто ја ла за раз ли ку од про шле да 
бу де упа дљи ва”, ис та као је на кра ју ин фор мант.

Лич на се ћа ња на ОШ „Ђор ђе На то ше вић”

Ло ка ци ја: ОШ „Ђор ђе На то ше вић”

Са го вор ник ко ји је по ха ђао ову шко лу по чет ком и 
сре ди ном ше зде се тих го ди на, при ли ком раз го во ра о 
њој, из ме ђу оста лог је ис та као „ка ко је то би ла пр ва екс
пе ри мен тал на шко ла у Но вом Са ду, од но сно „оглед на 
шко ла ко ја баш и ни је би ла на аде кват ном пе да го шком 
ни воу”. Он је ис та као „да су учи о ни це има ле оби чан дрве
ни на ме штај, али да су ка би не ти за фи зи ку, хе ми ју, ли ков
но и дру го у то вре ме би ли из у зет но до бро опре мље ни”. 
Се ћа се и „ја ко до бро опре мље не фи скул тур не са ле”, 
ка кву је у том пе ри о ду има ла „је ди но ова шко ла у гра ду”. 
Ин фор мант је опи су ју ћи из глед „мо дер но сре ђе не трпе
за ри је”, опи си вао ужи ну, ко ја се по ње го вим ре чи ма састо
ја ла нај че шће од „хле ба на ма за ног па ште том, мар га ри ном 
или џе мом”, за тим „од кроф ни, раз ли чи тих сен дви ча и 
ки фли”. У се ћа њу му је оста ло и „мле ко у пра ху ужа сног 
уку са ко је је би ло стра шно оше ће ре но крај ње ло шег ми
ри са и још гад ни јег уку са”. Ин фор мант на по ми ње ка ко 
је ње му „це ла тр пе за ри ја смр де ла на то мле ко, па му је 
би ло му ка да би ло шта је де”. У де лу у ко ји се ула зи ло у 
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тр пе за ри ју „по сто ја ли су ве ли ки уми ва о ни ци где су сви 
пра ли ру ке пре и по сле ужи не”, док је са го вор ник, ка ко 
ис ти че „нај ви ше ис пи рао уста од тог од врат ног мле ка”.

Дру ги ин фор мант је опи си вао дво ри ште шко ле, по
себ но део ко ји се на ла зио из ме ђу „тр пе за ри је и фи скул
тур не са ле” на ко јем је да нас ко шар ка шко игра ли ште са 
ма лим три би на ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, не ка да је то 
би ла „не рав на трав на та по вр ши на са бр да шцем” на ко
јем су се то ком зим ских ме се ци „у вре ме од мо ра и по сле 
шко ле игра ли то ци ра ња”. Опи су ју ћи „то ци ра ње”, са го
вор ник је ис та као ка ко је то би ла игра у ко јој је био циљ 
„да се низ бр до спу шта ју по ле ду у ус прав ном по ло жа ју”. 
Пре ма ње го вим ре чи ма „ње му то ни је успе ва ло, већ се 
спу штао чу че ћи, док су са мо по је дин ци уме ли да се спу
сте по за ле ђе ној по вр ши ни у ус прав ном по ло жа ју”. Сећа 
се ка ко су „ста ри ји ђа ци нај пре ка да би пао снег при пре
ми ли по вр ши ну за то ци ра ње ко ји су зва ли то це и ко ју 
су на пра ви ли та ко што би ја ко до бро угла ча ли снег или 
га по ли ли во дом ка ко би се тај део смр знуо”. При ча ју ћи 
о „то ци ра њу”, са го вор ник је та ко ђе ис та као „да су не ки 
хва та ли за лет од по не ко ли ко ме та ра и за тим се успе шно 
ус прав но то ци ра ли, али да је нај ве ћи број њих па дао 
по ку ша ва ју ћи да из ве де ту вра то ло ми ју”.

Лич на се ћа ња на пру жни пре лаз на углу ули ца  
Мак си ма Гор ког и Сте ва на Му си ћа

Ло ка ци ја: Ули ца Мак си ма Гор ког

Са го вор ник ко ји је ишао у ОШ „Ђор ђе На то ше вић”, 
се ћа се да је „као осно вац па жљи во пре ла зио пру жни 
пре лаз” ко ји се на ла зио на овој ло ка ци ји „при ли ком 
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од ла ска у шко лу”. Пре ма ње го вим ре чи ма „пру га је овде 
про ла зи ла док је ишао у пр ви и дру ги раз ред”. Са го вор
ник се се ћа „ка ко су се сви чвр сто др жа ли за ру ке на пре
ла зу, ка ко слу чај но не би не ко ис тр чао под воз”. Ло ко мо
ти ва је при ли ком при бли жа ва ња пре ла зу „ја ко пи шта ла 
ка ко би упо зо ри ла”, оне ко ји су пре ла зи ли пру гу. Ин фор
мант је та ко ђе ис та као да ка да је гле дао ка ко „пар на ло
ко мо ти ва про ла зи”, раз ми шљао „ка ко би во лео да бу де 
ма ши но во ђа”, иа ко је „знао да је то озби љан по сао и да 
би те шко мо гао то да бу де, али је раз ми шљао ка ко би 
мо гао да бу де ло жач”, ко га би че сто при ли ком про ла ска 
во за „ви ђао ка ко ви ри кроз про зор ло ко мо ти ве”. Пре ма 
ње го вим ре чи ма „ло жач је увек имао цр но за ча ђе но лице 
од га ра”, од но сно од „угља ко јим се ло жи ла ло ко мо ти ва”, 
док је „ма ши но во ђа та ко ђе био не што ма ње за га ра вљен, 
али је имао озби љан из раз ли ца”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи Же же љев мост

Ло ка ци ја: оба ла Ду на ва

Ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о не ка да
шњем Же же ље вом мо сту, ис та као је „да ка да је са гра ђен 
мост, сви су од ла зи ли да га ви де, укљу чу ју ћи и ње га са 
ро ди те љи ма, по што је та да још био осно вац, па га ни су 
пу шта ли да иде та ко да ле ко од ста на сам”. Са го вор ник 
је та ко ђе ис та као да је ка сни је од ла зе ћи са дру го ви ма на 
мост „по вре ме но ви ђао ман гу пе са Кли се, Де те ли на ре 
и Ви дов дан ског на се ља ко ји су хо да ли по ње го вим лу ко
ви ма, иа ко је то би ло стро го за бра ње но”. Нај че шће, су 
пре ко лу ко ва „пре ла зи ли че тво ро но шке”, ма да је „би ло 
и та квих ко ји су ус прав но хо да ли по лу ко ви ма, ка ко би 
се до ка за ли и ка сни је пра ви ли ва жни”. Ис пи та ник се 
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та ко ђе се ћа „ка ко се на кор зоу че сто пре при ча ва ло о од
ре ђе ним мом ци ма, ка ко су пре шли пре ко лу ко ва мо ста”, 
од но сно, ка ко „су се они ко ји су га пре ла зи ли, пра ви ли 
ја ко ва жни пред дру штвом”, и ка ко „су би ли це ње ни због 
њи хо вог хра брог под ви га”, о че му се „по себ но при ча ло 
на кор зоу”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи  
Мост мар ша ла Ти та

Ло ка ци ја: оба ла Ду на ва

Пре ма ре чи ма јед ног од са го вор ни ка ко ји се се ћа 
пе ри о да са кра ја пе де се тих го ди на док је пре ко мо ста 
про ла зио воз, ис та као је „ка ко је тро то ар на мо сту био 
од да са ка” а да је са мо онај део „по ко јем су про ла зи ли 
ау то мо би ли и во зо ви на из ме нич но”, био ас фал ти ран. С 
об зи ром на то да је са го вор ник „та да био ја ко ма ли”, 
на вео је ка ко је „имао страх да пре ла зи пре ко мо ста”, с 
об зи ром на то да се кроз тро то ар „из ме ђу да са ка ви део 
Ду нав а да је че сто и фа ли ла по не ка да ска на мо сту”. 
Са го вор ник је опи су ју ћи мост, та ко ђе ис та као ка ко је 
„ње го ва ма ма ра ди ла као учи те љи ца у ОШ ’Вла ди мир 
На зор’ у Пе тро ва ра ди ну” и да би је сва ки пут ка да је пре
ла зио мост „чвр сто др жао за ру ку”, као и да би га она „на 
ме сти ма на ко ји ма је фа ли ла по не ка да ска, или се ви де ла 
ре ка из ме ђу да са ка, пре но си ла на ру ка ма”, ка ко се „не би 
пла шио”. Још увек се се ћа „стра шног по гле да на Ду нав”. 
При ча ју ћи о во зу ко ји је пре ла зио пре ко мо ста, ин фор
мант је ис та као „ка ко су та да још би ле пар не ло ко мо ти
ве ко је су стра шно пи шта ле ка да би се при бли жа ва ле 
мо сту, ка ко би ста нов ни ци Под гра ђа у Штро сма је ро вој 
ули ци кроз ко ји је про ла зи ла пру га, мо гли да за тво ре 
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про зо ре ка ко им не би ула зио дим”, бу ду ћи да им је пру га 
„про ла зи ла не ко ли ко ме та ра од њи хо вих про зо ра”.

Дру ги ин фор мант се се ћа ка ко је сре ди ном ше зде
се тих го ди на ка да је он ишао у основ ну шко лу, на кра ју 
школ ске го ди не био оби чај „да сме ли ји основ ци из завр
шног раз ре да са мо ста ска чу у Ду нав”, од но сно да су се 
на тај на чин „сме ли ји по је дин ци, пра ви ли ва жни пред 
школ ским дру га ри ца ма и дру го ви ма”. Он је ис та као „како 
је во лео да по сма тра те ско ко ве за вр ше них осно ва ца са 
мо ста”. То је пре ма ње го вим ре чи ма „био не ки вид до ка
зи ва ња зре ло сти”. Се ћа се „ка ко су ска ка ли са за пу ше ним 
но сем са огра де мо ста бли жој оба ли” и да је то „ње му де
ло ва ло као опа сно”, али и да „су ње му и ње го вим друго
ви ма ко ји су би ли не ко ли ко го ди на мла ђи, они „ко ји су 
има ли хра бро сти да ска чу, де ло ва ло фа сци нант но”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу  
оба лу Ду на ва и па ро бро де

Ло ка ци ја: оба ла Ду на ва

Је дан од ин фор ма на та је ис та као, ка ко се се ћа „да 
ка да је био ма ли”, кра јем пе де се тих го ди на, оба ла Ду на
ва на про сто ру да на шњег Ке ја жр та ва ра ци је, ни је би ла 
уре ђе на и ка ко се на „кра ју Рад нич ке ули це ули вао фа
брич ки ка нал са от пад ним во да ма у Ду нав”. Пре ма ње
го вим ре чи ма „кеј ни је био ур ба ни зо ван, већ је по сто јао 
зе мља ни на сип на ко ји је био на сут шљу нак и ка мен црне 
бо је”. Он је та ко ђе ис та као „ка ко се ма гло ви то се ћа па ро
бро да на Ду на ву” ко ји би, ка да су „про ла зи ли ис под Мо
ста мар ша ла Ти та, спу шта ли сво је дим ња ке, ка ко би мо
гли да про ђу ис под мо ста”. Се ћа се „по себ них зуп ча ника 

269

Меморија града...



за спу шта ње дим ња ка”, ко ји су при ли ком по кре та ња 
„ис пу шта ли ја ке зву ко ве”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу про дав ни цу  
на углу Рад нич ке и Стра жи лов ске ули це

Ло ка ци ја: угао Рад нич ке и Стра жи лов ске ули це

Са го вор ник ко ји је по чет ком ше зде се тих као де те 
жи вео у бли зи ни се ћа се „ду ћа на на ћо шку”, ко ји је ов де 
по сто јао до по чет ка осам де се тих го ди на, ка да је на ње
го вом ме сту отво ре на пе ка ра. Са го вор ни ку је ду ћан у 
ко јем су ње го ви ро ди те љи „ку по ва ли раз ли чи те на мир
ни це”, остао у се ћа њу и по то ме што је стал но „ка да је 
био ма ли у пред школ ском уз ра сту”, без об зи ра на то да 
ли је „ула зио или са мо про ла зио по ред ду ћа на”, увек 
„гла сно по здра вљао про дав це са до бар дан”. Пре ма ње
го вим ре чи ма, то је ра дио због де чи је пе сми це ко ја је гла
си ла „ишо зе ко у ду ћан, ни је ре ко до бар дан, па су зе ку 
ту кли и за уши ву кли”. Од но сно, ин фор мант је кроз смех 
ис та као ка ко је та пе сми ца „ко ју је че сто ре ци то ва ла 
ње го ва ком ши ни ца тет ка Ру жа”, оста ви ла „очи глед но 
сна жан ути сак на ње га”. Са го вор ник је та ко ђе на вео „како 
су га ти про дав ци во ле ли због тог по здра вља ња”, па је 
не ко ли ко пу та од њих „до био ли за ли цу”.

Дру ги ин фор мант се се ћа ка ко је ње го ва по ро ди ца 
то ком ше зде се тих го ди на ов де ку по ва ла „сва ко днев не 
по треп шти не у пр вом ре ду хра ну за ку ћу”. У „ду ћан, 
ка ко су га по пу лар но у кра ју зва ли”, од ла зи ли су „и моја 
ма ма и мој та та, док сам ја ре ђе свра ћао”, ис та као је са
го вор ник. Он је та ко ђе на вео да је ра них ше зде се тих то 
би ла је ди на про дав ни ца у ши рем ком ши лу ку, па је „цео 
крај у њу од ла зио”.
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Лич на се ћа ња на не ка да шњу фа бри ку Ал бус

Ло ка ци ја: Рад нич ка ули ца

Са го вор ник са ко јим је оба вљен кра ћи раз го вор о 
Ал бу су ко ји се на ла зио на кра ју Рад нич ке ули це бли же 
Ду на ву, од но сно пре ко пу та ОШ „Ђор ђе На то ше вић” у 
ко ју „је он ина че ишао”, се ћа се „од врат ног смра да ко је 
је из дим ња ка ис пу штао Ал бус”. Пре ма ње го вим ре чи ма 
„то је би ло не под но шљи во” а по себ но је би ло „не схва
тљи во што се основ на шко ла” у ко ју је ишао, на ла зи ла 
„пре ко пу та Ал бу са”. Ин фор мант је опи си вао ка ко се по
сту па ло у шко ли то ком на ста ве ка да је фа бри ка „ис пу
шта ла отров не и не при јат не га со ве”. То је би ло по чет ком 
ше зде се тих го ди на, ка да је он „ишао у ни же раз ре де основ
не шко ле”. Обич но би, чим би на слу ти ли ми рис „учи
те љи ца мо мен тал но за тва ра ла све про зо ре на учи о ни ци 
ко ја је би ла окре ну та ка Рад нич кој ули ци”, од но сно „гла
сно би по че ла да ви че, за тво ри те про зо ре”. На кон то га 
„по сле из ве сног вре ме на, сла ла би из вид ни цу да уста
но ви да ли је про шао та лас смр дљи вог га са”. Из вид ни ца 
се за пра во са сто ја ла „од јед ног уче ни ка ко ји је пре ко ход
ни ка иза шао на ули цу ис пред шко ле да про ве ри да ли 
се још увек осе ћа отро ван гас”, на кон то га би се „вра тио 
у учи о ни цу да ка же да ли се про зо ри мо гу отво ри ти, 
или још увек мо ра ју оста ти за тво ре ни”. Са го вор ник је, 
при ча ју ћи о овом по ступ ку, кроз смех ис та као „ка ко су 
сви се утр ки ва ли же ле ћи да баш они бу ду из вид ни це”. 
Ме ђу тим, иа ко је „сва ко хтео да бу де из вид ни ца, са мо су 
не ки има ли ту при ви ле ги ју”.

Дру ги ин фор мант са ко јим је из ме ђу оста лог оба
вљен раз го вор и о Ал бу су, се ћа се „ка ко је на жи ча ној 
огра ди Ал бу са ко ји је про из во дио са пу не и хе миј ске 
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про из во де ра стао ис пре пле тан ки се љак ко ји је био као 
не ка пу за ви ца”, ко га су „по вре ме но као де ца је ли”. Са го
вор ник је кроз смех ис та као „да је ве ро ват но тај ки се љак 
био на пу њен отро вом с об зи ром на стра шно не при јат не 
ми ри се ко ји је ис пу штао Ал бус из сво јих про из вод них 
по го на”, али и да се, ко ли ко „он зна, ни ка да ни ко од деце 
ни је отро вао кон зу ми ра ју ћи ње го ве ки се ле и ве ро ват но 
за тро ва не пло до ве”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу фа бри ку Идол

Ло ка ци ја: Рад нич ка ули ца

Пре ма ре чи ма ин фор ман та, ко ји је при ли ком кра ћег 
раз го во ра о фа бри ци Ал бус по ме нуо и су сед ну фа бри ку 
Идол. „Ова фа бри ка ни је то ли ко за га ђи ва ла Рад нич ку 
и окол не ули це као фа бри ка Ал бус” ика ко су се у „Идо лу 
про из во ди ли хе миј ски про из во ди, углав ном викс за ци
пе ле у раз ли чи тим бо ја ма, бра он, цр ве ни, жу ти и бе ли”. 
Са го вор ник је та ко ђе ис та као „ка ко се се ћа да су ње го ви 
ро ди те љи за сво је ци пе ле, ку по ва ли раз ли чи те виксoве 
ко је је про из во дио Идол”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу фа бри ку Да ну би ус

Ло ка ци ја: Рад нич ка ули ца

Са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овој 
фа бри ци ко ја је би ла ло ци ра на у Рад нич кој ули ци, ста
но вао је као де те са по ро ди цом у ње ној не по сред ној бли
зи ни. При ча ју ћи о ка рак те ри сти ка ма фа бри ке то ком 
ше зде се тих го ди на, он је из ме ђу оста лог ис та као „да је од 
свих фа бри ка ко је су по сто ја ле у Рад нич кој ули ци, је ди но 
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Да ну би ус ис пу штао ја ко при ја тан ми рис ко га се од лич но 
се ћа” с об зи ром на то да „је фа бри ка про из во ди ла кекс 
и те сте ни не”. Ин фор мант је на по ме нуо „ка ко је дим ко
ји је из ла зио из фа брич ких дим ња ка био ја ко при ја тан 
и да се це лом око ли ном ка да је фа бри ка ис пу шта ла дим 
од про из вод ње, осе ћао кекс”. Он је на по ме нуо ка ко је 
фа бри ка „има ла по се бан по гон за про из вод њу ва фел 
кек се ва”, као да су он и ком шиј ска де ца че сто до ла зи ли 
„до огра де фа бри ке ка да је по гон за кекс ис пу штао дим 
и ка ко су ду бо ко уди са ли тај пре ди ван ми рис”. На кон 
„ду бо ког уди са ња” ми ри са кек са „обич но би ишли да 
је ду гло ги ње ко је су ра сле дуж Рад нич ке ули це ко ја је 
би ла пу на ста ба ла гло ги ња”. Са го вор ник се се ћа „ка ко 
су је ли сит не бо би це ко је су би ле уку сне, али да би се 
до био не ки ефе кат, мо ра ло се си гур но по је сти пре ко сто 
тих пло до ва”. Се ћа се „ка ко ни ка да ни су пра ли гло ги ње 
пре је ла”, као и да се ње гов отац ка да би их ви део да је ду 
гло ги ње „био љут, опо ми њу ћи их, да по ред све га што 
има ју за је ло код ку ће, па ли на то да је ду гло ги ње”.

Дру ги ин фор мант је ис та као, ка ко му је Да ну би ус 
остао у се ћа њу „по при јат ним ис па ре њи ма”, али и по 
број ним ка ми о ни ма на кур блу ко ји су стал но не што 
од во зи ли или до во зи ли у ње га”. Он се се ћа ка ко је „ње
го ва тет ка, во ле ла да ку пу је Да ну би у со ву те сте ни ну”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи из глед и де чи ју игру  
у Лов ћен ској ули ци и на да на шњи Ли ма н

Ло ка ци ја: Лов ћен ска ули ца и про стор Ли ма на

Ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о овој ло
ка ци ји, опи су ју ћи из глед Лов ћен ске ули це по чет ком 
ше зде се тих го ди на, ис та као је „ка ко је она из гле да ла 
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пот пу но дру га чи је не го да нас, да су на овој ло ка ци ји 
би ле фа бри ке”, као и да се на кра ју Лов ћен ске ули це на
ла зио „ка нал са от пад ном во дом из окол них фа бри ка 
пре ко ко јег је по сто јао др ве ни мо стић”, ко ји је во дио ка 
про сто ру да на шњег Ли ма на „на ко јем ни је ни шта би ло 
из гра ђе но већ је то би ла огром на пе шча на по вр ши на са 
ни ским ра сти њем”, од но сно про стор „пе шча ре на ко јој 
је ра сла тр ска и где се на ла зио део пру ге ко ја је од ста ре 
Же ле знич ке ста ни це во дио ка Мо сту маршалa Ти та”, 
ко ји је у том пе ри о ду био је ди ни мост у гра ду. Пре ма 
ре чи ма са го вор ни ка „ов де где се град за вр ша вао, че сто 
сам се играо као ма ли са де цом на раз ли чи те на чи не”. 
Са го вор ник се се ћа „ка ко су као де ца на др ве ном мости
ћу и у ње го вој око ли ни пе ца ли жа бе” с об зи ром на то да 
је тај део ка на ла „у ко ме је ина че би ло све га и сва че га, био 
нај чи сти ји”. Из Лов ћен ске ули це је „за пра во био је ди ни 
сло бо дан при лаз ка ка на лу за от пад ну во ду”, иста као је 
са го вор ник, с об зи ром на то „да је цео про стор био огра
ђен због фа бри ка”. Се ћа ју ћи се пе ца ња жа ба, са го вор ник 
је ис та као „ка ко су жа бе пе ца ли им про ви зо ва ним пе цаљ
ка ма и да су не ки од њих чак и по не ку ухва ти ли”. Пре ма 
ње го вим ре чи ма „упе ца не жа бе су за вр ша ва ле на раз ли
чи те не баш та ко ле пе на чи не”, од но сно „до жи вља ва ле 
су раз ли чи те суд би не” о „че му њи хо ви ро ди те љи ни су 
зна ли”, али су за то че сто „би ли кри ти ко ва ни и нај у ре ни 
са ка на ла од не ких рад ни ка”, ко ји су ви де ли „ка ко стра
шно по сту па ју са упе ца ним јад ним жа ба ма”. Са го вор ник 
се та ко ђе се ћа да ка да је у бли зи ни сре ди ном ше зде се тих 
из гра ђе на пр ва згра да фа кул те та тј. По љо при вред ног 
фа кул те та, ка ко је она са спољ не стра не има ла ме тал не 
спи рал не сте пе ни це „по ко ји ма су се игра ли на тај на чин 
што је циљ игре био да се пр ви стиг не до вр ха”. Пре ма 
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ње го вим ре чи ма, пра ви ло игре је би ло и та кво „да је онај 
ко ји би се по пео по след њи, ку по вао ли за ли цу оном који 
пр ви стиг не на врх”. Опи су ју ћи огром ну пе шча ну повр
ши ну „на ко јој ни је би ло ап со лут но ни чег” на про сто ру 
да на шњег Ли ма на, ко ја се на ла зи ла „иза др ве ног мо сти ћа”, 
са го вор ник је ис та као „ка ко је то био про стор за истражи
ва ња и сва ка кве игре”. Се ћа се, ка ко су че сто „ко па ли 
ру пе и ту не ле у пе ску”, али и ка ко су због јед ног тра гич
ног до га ђа ја ка сни је сви пре ста ли то да ра де бу ду ћи да 
су им ро ди те љи стро го за бра ни ли „та ко опа сне игре”. 
На и ме, пре ма ре чи ма са го вор ни ка „дво ји цу де ча ка је 
за ко пао пе сак и они су по ги ну ли ка да се об ру шио неко
ли ко ме та ра ду га чак ту нел ко ји су ис ко па ли”. Од но сно, 
об ру ши ла „се ди на од пе ска ко ју су по ку ша ли да про ко
па ју”. Са го вор ник је на вео „ка ко је то би ла ве ли ка тра
ге ди ја” и да су сви при ча ли о „том не срећ ном слу ча ју”.

Лич на се ћа ња на со ци јал не ба ра ке  
на ме сту да на шње згра де Су да

Ло ка ци ја: про стор да на шње згра де Су да

Са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор, ис та као 
је ка ко су кра јем пе де се тих и ра них ше зде се тих го ди на 
на ло ка ци ји да на шње згра де Су да „би ле рад нич ке ба
ра ке из гра ђе не од да са ка пре ма за не не ком изо ла ци јом”. 
Он је ис та као ка ко су се че сто „он и ње го ви дру го ви игра
ли у око ли ни тих ба ра ка с об зи ром на то да су ста но ва
ли у бли зи ни”. Ин фор мант је та ко ђе ис та као „ка ко су у 
ба ра ка ма жи ве ли рад ни ци и да су ба ра ке има ле во до вод, 
али ни су има ле ка на ли за ци ју” па му је оста ло у се ћа њу 
„ка ко су они ко ји су та мо жи ве ли, из алу ми ни јум ских 
или емај ли ра них ла во ра из ба ци ва ли во ду из ван ба ра ка”. 
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Ин фор мант је та ко ђе ис та као „ка ко су ње му и ње го вим 
дру го ви ма ко ји су жи ве ли у обли жњим згра да ма ро ди
те љи го во ри ли да ће и они жи ве ти у та квим ба ра ка ма 
ако не бу ду учи ли”. Са го вор ник је та ко ђе на по ме нуо 
„ка ко су од ра сли из ком ши лу ка че сто при ча ли о тим ба
ра ка ма”, од но сно о ло шим усло ви ма жи во та у њи ма уз 
кон ста та ци ју „ка ко је не до пу сти во да не ки љу ди жи ве 
на тај на чин”, тј. „ка ко жи ве у со ци ја ли зму и бес кла сном 
дру штву СФР Ју го сла ви је и да је не до пу сти во да не ки 
љу ди мо ра ју да жи ве у та квим усло ви ма”. На кон што су 
ста на ри исе ље ни из тих ба ра ка и ка да су оне сру ше не 
због по чет ка из град ње да на шње згра де Су да, пре ма ре
чи ма са го вор ни ка „од ра сли у ком ши лу ку су пре ста ли 
да при ча ју о тој те ми” го во ре ћи „ка ко је до бро да су ти 
људи ко нач но до би ли сво је ста но ве”. Са го вор ник је, 
при ча ју ћи о из град њи згра де су да, ис та као „ка ко се он 
за јед но са дру го ви ма играо на гра ди ли шту са ко јег су 
узи ма ли сит не ке ра мич ке пло чи це ко је су би ле на ме њене 
из ра ди фа са де и да су их за тим „дру гој де ци про да ва ли 
у шко ли, док јед ном ни су до би ли ба ти не од стра жа ра 
ко ји је чу вао тај ма те ри јал за фа са ду” ко ји се на ла зио „на 
не ка квом по себ ном им прег ни ра ном плат ну” ода кле су 
их он и ње го ви дру го ви „ски да ли уз по моћ но же ва”. На
кон то га је, ка ко је са го вор ник кроз ша лу на по ме нуо 
„сва њи хо ва тр го ви на пре ста ла”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу фа бри ку Нов ка бел

Ло ка ци ја: про стор да на шњег Спен са

Је дан од ин фор ма на та са ко јим је оба вљен раз го вор 
о овој ло ка ци ји, ис та као је ка ко је од ра стао у обли жњем 
кра ју и да „се као де те са ком шиј ском де цом ја ко че сто 

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

276



играо у око ли ни фа бри ке Нов ка бел ко ја се на ла зи ла на 
кра ју Рад нич ке ули це на ме сту да на шњег Спен са”, то ком 
ше зде се тих го ди на. Са го вор ник је ис та као ка ко је за пра
во „це ло де тињ ство про вео игра ју ћи се у око ли ни фа бри
ка ко је су се на ла зи ле у Рад нич кој ули ци”, бу ду ћи да је 
са по ро ди цом жи вео у јед ној од згра да ко ја је би ла лоци
ра на у Рад нич кој ули ци. При се ћа ју ћи се „сво јих до го дов
шти на”, од но сно игре у око ли ни не ка да шњег Нов ка бе ла, 
са го вор ник је опи си вао ка ко су у око ли ни ове и дру гих 
фа бри ка „по сто ја ли фа брич ки од вод ни ка на ли ко ји су 
се ули ва ли у Ду нав” иза ко јих је био про стор да на шњег 
Ли ма на ко ји „је сав био у пе ску и тр ски”. Опи су ју ћи из
глед Нов ка бе ла, са го вор ник је ис та као ка ко су се у „Ка
бе лу про из во ди ли ба кар ни ка бло ви, про вод ни ци и жи це 
на огром ним ка ле ми ма, као и ра зни сит ни ка бло ви”. Сећа 
се игре у око ли ни фа бри ке, од но сно ка на ла за от пад ну 
во ду где „су као де ца са ку пља ли остат ке од про из вод ње”, 
од но сно „раз ли чи те ма ле ба кар не пло чи це ко је су све
тлу ца ле на Сун цу као да су би ле од зла та”, па су он и ње
го ви дру го ви при ча ли „ка ко са ку пља ју зла то”. Са го вор
ник је та ко ђе на вео „ка ко је Нов ка бел ра дио у три сме не” 
и да му је по себ но при вла чи ло па жњу „пре тре са ње рад
ни ка на из ла зу од стра не пор ти ра”. Од но сно, са го вор ник 
је ис та као да је „као де те че сто по сма трао ка ко је пор тир 
кон тро ли сао сва ког ко је из ла зио из фа бри ке опи па ва ју ћи 
га да ли ни је по нео не ки део из фа бри ке”. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, он и ње го ви дру го ви су „пре тре са ње пра ти ли 
са стра не и је два су че ка ли да не ко бу де ухва ћен ка ко је 
не што украо”, али то „на жа лост ни ка да ни су ви де ли”. 
Са го вор ник је та ко ђе на вео „ка ко му је и да нас жао, што 
ни ка да ни је ви део ка ко су не ко га уке ба ли да из но си не
што што не сме”.
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Лич на се ћа ња на не ка да шње де чи је об да ни ште  
у Ули ци Па вла Си ми ћа

Ло ка ци ја: Ули ца Па вла Си ми ћа

Са го вор ник са ко јим је раз го ва ра но о овој ло ка ци
ји, ис та као је ка ко је „по ха ђао ово школ ско об да ни ште 
ра них ше зде се тих го ди на”, као и да му је оно „оста ло у 
успо ме ни пр вен стве но по крај ње не у ку сној хра ни”. При
ча ју ћи о „је лов ни ку у об да ни шту”, са го вор ник је ис та као 
ка ко је „по сто ја ла чор ба са сит но исец ка ним хле бом на 
коц ки це ко ји је пр жен на биљ ној ма сти”, што је ње му 
„би ло крај ње не под но шљи во због не при јат ног ми ри са 
и уку са” за је ло. Ин фор мант је ис та као „ка ко су му сва 
је ла при пре ма на на биљ ној ма сти иза зи ва ла по вра ћа ње”. 
Та ко ђе се се ћа „сле пље них и не у ку сних ре за на ца са гри
зом”, ко ји су по ње го вим ре чи ма „би ли сле пље не и бљута
ве ма ка ро не у гру два ма са згру два ним гри зом и сле пље
ном те сте ни ном”. Од но сно, пре ма ре чи ма ин фор ман та, 
у об да ни шту је „слу же на крај ње не у ку сна со ци јал на хра
на”. Он се та ко ђе се тио и из гле да дво ри шта об да ни шта, 
при че му је ис та као ка ко се са сто ја ло од „ве ћег трав ња ка” 
и да су „не ка од де це игра ју ћи се на тра ви, зна ла да од 
ста бљи ке ма слач ка пра ве тру би це”. Од но сно, се ћа се 
ка ко „су као ма ли ду ва ли у шу пљу ста бљи ку ма слач ка 
што је про из во ди ло пи ска ве зву ко ве”. Са го вор ник се 
та ко ђе се ћа игре са уве ли ча ва ју ћим ста кли ма ко ја су 
по сто ја ла у об да ни шту, при че му је на вео ка ко су „од 
др ве та зо ве ко је је у дво ри шту ра сло, пра ви ли ма ле шта
пи ће ко је су укра ша ва ли уз по моћ лу па и сун че ве све тло
сти”, од но сно „ка ко им је би ло ин те ре сант но да на пра ве 
цр ни траг на гран чи ца ма од зо ве”.
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Лич на се ћа ња на Кор зо

Ло ка ци ја: по тез од Бу ле ва ра Ми хај ла Пу пи на, пре ко Ули це 
Мо де не до Тр га сло бо де и Змај Јо ви не

О тзв. Кор зоу ко ји је ишао од Ду нав ског пар ка, по
ред по сла сти чар ни це Ца ри град, Ули цом Мо де не по ред 
Ка те дра ле и да ље де лом Змај Јо ви не ули це, оба вљен је 
раз го вор са не ко ли ко са го вор ни ка.

Је дан од њих се се ћа ка ко су то ком ше зде се тих и се
дам де се тих го ди на гра ђа ни „не де љом по сле под не ше тали 
Кор зом” и да су „се сви на не ки на чин зна ли ме ђу соб но”, 
као и да „ни ка да ни је би ло ни ка квих ин ци де на та”. Он 
кроз смех ис ти че да је „сми сао кор за би ла шет ња и са мо 
шет ња”, од но сно да су „љу ди ше та ли по ру ти кор за го ре 
до ле од Ца ри гра да до Тр га сло бо де и на зад” уз по вре ме
но „за у ста вља ње на ко ла че у Ца ри гра ду” или на не ким 
„дру гим ме сти ма”.

Са го вор ни ца ко ја је и са ма „као де вој ка” од ла зи ла 
да ше та кор зом, се ћа се „ка ко је био оби чај да се не ки 
мом ци про мо ви шу са мо то ром ве спа та ко што би са мо
то ром ушли ме ђу ше та че и за по чи ња ли раз го вор са де
вој ка ма и да су че сто до да ва ли гас ка ко би се мо тор што 
бо ље чуо”. Она та ко ђе на во ди „да су се на кор зоу љу ди 
ле по обла чи ли”, од но сно „да је кор зо би ло ме сто за по
ка зи ва ње ко има ка кве фар ме ри це или ха љи не”. Се ћа се 
„ка ко су мом ци но си ли ду гу ко су, фар ме ри це и да су во
ле ли да по ка зу ју ко има ду же зу лу фе и гу шћу ко су”.

Је дан од са го вор ни ка је та ко ђе ис та као „ка ко је он 
имао као мла дић ве спу и да је во лео да се про во за по ред 
кор за по ка зу ју ћи свој мо тор”, као и „да је та да но сио 
звон ца ре и уску ко шу љу, имао ду гу ко су и ква ли тет не 
на оча ре за сун це”.
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Лич на се ћа ња на не ка да шњу роб ну ку ћу Сто текс  
и ка сни ји Ба зар

Ло ка ци ја: Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на

Је дан од ин фор ма на та са ко јим је раз го ва ра но, ис
та као је ка ко је „пре по чет ка школ ске го ди не ишао у 
Сто текс да об но ви гар де ро бу. Се ћа се ка ко је се дам де
се тих го ди на увек „оби ла зио у Сто текс, тра же ћи „не ку 
по себ ну и је дин стве ну то пер јак ну”.

Дру ги са го вор ник је ис та као „да је он са по ро ди цом 
нај ви ше од ла зио у ку по ви ну у Норк или Сто текс, где се 
мо гло „на ћи увек све што је тре ба ло”. Ин фор мант је ис та
као ка ко му је „био оми ље ни штанд са играч ка ма” и да 
је по чет ком се дам де се тих, „ка да је био де те”, ште део 
но вац ка ко би ку пио „раз ли чи те ме ха нич ке играч ке на 
на ви ја ње”. Са го вор ник се се тио „ка ко је јед ном до био 
ли ме ни ави он на на ви ја ње”, ко ји ми је „био оми ље на 
играч ка и ко ју је са чу вао до да нас”. Он је та ко ђе ис та као, 
да је ка сни је „ка да је већ био мла дић”, по пра ви лу купо
вао „гар де ро бу у Сто тек су, а за тим ка сни је и у Ба за ру”.

Са го вор ни ца, ко ја је од ла зи ла у роб ну ку ћу Ба зар, 
на кон што је по чет ком осам де се тих го ди на отво ре на на 
ме сту Сто тек са, ис та кла је „ка ко је то би ла нај ве ћа и нај
бо ље опре мље на роб на ку ћа у гра ду у ко јој је мо гло да 
се па за ри све што тре ба, од оде ће до бе ле тех ни ке”. Иста 
са го вор ни ца ис ти че да би „ка да је са сво јом та да ма лом 
де цом од ла зи ла у Ба зар”, увек уба ци ва ла же тон у „ме ха
нич ког ко њи ћа или ави он” ко ји су би ли на „спра ту Ба
за ра” и да „су ње на де ца „обо жа ва ла да се во зе на овим 
играч ка ма”. Ин фор мант ки ња је ис та кла „да ка да су се 
де ца сми ри ла на кон не ко ли ко во жњи, па је мо гла је да се 
по све ти ку по ви ни гар де ро бе”. Она је та ко ђе на по ме нула 
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„да је ина че сва ки пут ка да је са де цом, ше та ла по цен тру”, 
по пра ви лу „ишла с њи ма у Ба зар да се по не ко ли ко пута 
во за ју на ави он чи ћу или да ја шу на ко њи ћу”.

Лич на се ћа ња на по сла сти чар ни цу Ца ри град

Ло ка ци ја: Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на

Јед на од са го вор ни ца са ко јој је оба вљен раз го вор 
о по сла сти чар ни ци Ца ри град, ис та кла је, ка ко је од ра ног 
де тињ ства до да нас „ка да је већ ба ка”, стал но до ла зи ла 
у Ца ри град на „нај бо ље ту лум бе, су тли јаш и сла до лед од 
ва ни ле у гра ду”. Она се се ћа, ка ко је Ца ри град „био глав но 
ме сто за дру же ње свих ко ји су ше зде се тих и се дам де се
тих ше та ли по кор зоу”.

Дру ги ин фор мант је, при ча ју ћи о Ца ри гра ду, ис та
као „да су у Ца ри град до ла зи ли мно ги по зна ти глум ци 
и по ли ти ча ри”, као и да је „увек, као и са да”, Ца ри град 
био „по знат по ори јен тал ним ко ла чи ма и нај бо љем сла
до ле ду”. Са го вор ник је та ко ђе ис та као, ка ко је он у Ца
ри град увек „нај че шће од ла зио на су тли јаш и бо зу”, која 
се пре ма ње го вим ре чи ма „ов де увек при пре ма ла и још 
увек се при пре ма по тај ном ре цеп ту мај сто ра”.

Тре ћа са го вор ни ца са ко јом је оба вљен кра ћи раз
го вор, ис та кла је да јој је Ца ри град „би ла по ред Не ши ћа 
нај бо ља по сла сти чар ни ца”, иа ко су се „оне ме ђу соб но 
раз ли ко ва ле по вр ста ма ко ла ча”. Ин фор мант ки ња је та
ко ђе ис та кла „ка ко је у мла ђим да ни ма са дру штвом а 
ка сни је и са мом ци ма”, ка да би ше та ла Кор зом „оба ве
зно свра ћа ла на ба кла ве или ту лум бе и од лич ну ли муна
ду”, ко ја је, пре ма ње ним ре чи ма „то ком вре лих лет њих 
ме се ци би ла пра ви ме лем ко ли ко је уме ла да окре пи”.
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Лич на се ћа ња на не ка да шњу про дав ни цу  
и ра ди о ни цу за на лив пе ра у Ка то лич кој пор ти

Ло ка ци ја: Ка то лич ка пор та

Је дан од ин фор ма на та је, при се ћа ју ћи се ове про
дав ни це и сер ви са, ис та као да је „ње гов та та био ве ли ки 
ко лек ци о нар на лив пе ра и да је ја ко че сто ку по вао у Пе
ли ка ну” ка ко се про дав ни ца зва ла то ком ше зде се тих го
ди на. Та ко ђе, при ли ком раз го во ра је ре као, да је ка сни
је, ра них се дам де се тих „и он сам ку по вао и по пра вљао 
на лив пе ра у Пе ли ка ну”, где је пре ма ње го вим ре чи ма 
„био нај ве ћи из бор у гра ду”, с об зи ром на то да је про
дав ни ца би ла спе ци ја ли зо ва на за по прав ку и про да ју 
„пен ка ла и на лив пе ра”. Ин фор мант је ис та као, ка ко му 
је би ло „још као деч ки ћу” ве о ма ин те ре сант но „огром
но из ло жбе но на лив пе ро ду жи не од око јед ног ме тра” 
ко је је би ло ока че но на зи ду „из над ула за у про дав ни цу 
и ко је је за пра во би ла ре кла ма за сер вис”. Са го вор ни ку 
је оста ло та ко ђе у се ћа њу да је про дав ни ца ну ди ла и по
прав ку на лив пе ра, од но сно ка ко је „у про дав ни ци био 
мај стор за на лив пе ра ко ји је по пра вљао пе ли ка не, пар
ке ре као и ма ње ква ли тет не мар ке на лив пе ра ко је су се 
мно го че шће ква ри ла од пар ке ра и пе ли ка на”. Се ћа се 
ка ко су љу ди „но си ли на по прав ку сво ја на лив пе ра”, 
по што она ни су „би ла ни ма ло јеф ти на као што су да нас 
пла стич не хе миј ске олов ке”. Са го вор ник је ис при чао, 
ка ко су „се на лив пе ра оштри ла”, па је због то га „про дав
ни ца и ра ди о ни ца као је ди на тог ти па у гра ду, би ла пуна 
му ште ри ја”.
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Лич на се ћа ња на не ка да шњи  
фри зер ски са лон Ги зе ла у Ка то лич кој пор ти

Ло ка ци ја: Ка то лич ка пор та

Јед на од са го вор ни ца са ко јом је оба вљен раз го вор, 
ис та кла је да је кра јем ше зде се тих и се дам де се тих го
ди на од ла зи ла „код фри зер ке, ма ђа ри це Ги зе ле” ко ја је 
пра ви ла „од лич не фри зу ре” и да је њен са лон био по
знат у гра ду. Она ис ти че ка ко „се код Ги зе ле већ та да 
мо рао за ка зи ва ти тер мин за фри зу ру дан или чак два 
ра ни је”.

Дру ги са го вор ник се се ћао ка ко је ка да је био де те 
„ње го ва ма ма јед ном не дељ но ишла код тет ка Ги зе ле да 
пра ви фри зу ру” и да „је Ги зе ла би ла по пу лар на и чу ве
на фри зер ка у гра ду”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу  
про дав ни цу обу ће Ва си љев у Ка то лич кој пор ти

Ло ка ци ја: Ка то лич ка пор та

Обу ћар Ва си љев у Ка то лич кој пор ти је, ка ко је ис
та као са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор, то ком 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на је ди ни у гра ду из
ра ђи вао „обу ћу по ме ри”. Ин фор мант се се ћа „да је ње
го ва ма ма ка да ни је мо гла да на ђе до бру го то ву обу ћу 
у про дав ни ца ма” с об зи ром на то „да је има ла про бле ме 
са сто па ли ма” увек до ла зи ла „код Ва си ље ва да јој узме 
ме ру” и из ра ди аде кват не ци пе ле „ка кве су њој од го
вара ле”.
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Лич на се ћа ња на про дав ни цу ше ши ра  
у По штан ској ули ци

Ло ка ци ја: По штан ска ули ца

Са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овој 
про дав ни ци, ис ти че ка ко је ка да је он „био де чак”, то ком 
ше зде се тих го ди на, ње гов „отац ку по вао ше ши ре код 
ше шир џи је у По штан ској”, по што су се пре ма ње го вим 
ре чи ма „та да ја ко че сто но си ли ше ши ри”. Он је јед ном 
у ис тој рад њи ка сни је се дам де се тих го ди на „ку пио ру ску 
зим ску ка пу са шил то ви ма”, иа ко му је ипак про дав ни ца 
оста ла у се ћа њу „по то ме што је ње гов та та че сто ку по
вао ше ши ре ов де” и по то ме што су ње го вог оца „до бро 
по зна ва ли про дав ци и вла сни ци” про дав ни це ка па и 
ше ши ра.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу згра ду ста ре По ште

Ло ка ци ја: згра да ста ре По ште

Је дан од са го вор ни ка при ча ју ћи о овој ло ка ци ји је 
ис та као ка ко је као де те по чет ком ше зде се тих од ла зио 
у згра ду ста ре По ште где је ње гов отац ра дио у тех нич
кој слу жби, при че му му је у се ћа њу остао „уни фор ми
са ни пор тир стро гог по гле да ко ји би обич но сва ки пут 
ка да је до шао, јео па при каш из цр ве не ли ме не кан ти це 
са ка ши ком и хлеб”. Са го вор ник је пре ма ње го вим ре чи
ма „мо рао сва ки пут да се при ја ви код пор ти ра ка ко би 
пор тир мо гао да по зо ве ње го вог та ту да си ђе из кан це
ла ри је ко ја се на ла зи ла на јед ном спра ту из над”. Са го вор
ник је кроз ша лу ис та као „да се увек бо ље чуо раз го вор 
из ме ђу пор ти ра и ње го вог оца ко ји је од зва њао ход ни ком, 
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не го пре ко ин дук ци о ног те ле фо на са ко јег је пор тир звао” 
ње го вог оца. Од но сно, у се ћа њу му је остао „увек гла дан 
и увек бе сан пор тир”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу  
про дав ни цу ло ва и ри бо ло ва у Је вреј ској ули ци

Ло ка ци ја: Је вреј ска ули ца

При се ћа ју ћи се ло ка ци је не ка да шње про дав ни це 
опре ме за лов и ри бо лов ко ја се на ла зи ла у Је вреј ској 
ули ци, је дан од са го вор ни ка се при се тио ка ко је „као 
ма ли” по чет ком ше зде се тих го ди на „узео ма ми без пи
та ња но вац из нов ча ни ка” и ка ко је од ње га „ку пио јед
ну ка му у ко жној фу тро ли ко ји је про из ве ла Фа ми па из 
При зре на и ва зду шну пу шку”. Пре ма ње го вим ре чи ма 
„ро ди те љи су га ка зни ли” ка да им је при ја вио „шта је 
ура дио”, али „он је био ја ко сре ћан што има ва зду шну 
пу шку и нож”. Он се се ћа ка ко су му ро ди те љи ка сни је 
ку пи ли „пр ви пе ца ро шки при бор”, од но сно „пе ца ро шки 
штап”. Та ко ђе, то ком раз го во ра је ис та као „да су се у 
овој про дав ни ци про да ва ли глат ки бам бу со ви шта по ви 
за пе ца ње ко ји су ста ја ли у ћо шку и да су би ли ску пљи 
они де бљи од та њих”. Са го вор ник, ко ји је та да био де те 
и ба вио се, пре ма ње го вим ре чи ма, пе ца њем „не у спе шно 
и ама тер ски” об ја шња вао је „ка ко су се ти шта по ви од 
бам бу са се кли при вр хо ви ма” и да „то про дав ци нај че шће 
ни су хте ли да ра де”. Од но сно, ис та као је „ка ко про да вац 
ни је хтео да ода тај ну се че ња шта па”, већ би или упу тио 
на „не ког дру гог пе ца ро ша”, уз ре чи „нек ти то од се че 
пе ца рош” или би га по вре ме но ипак сам „кри шом одсе
као ка ко тре ба”. Он се та ко ђе се ћа ка ко је би ла „чи та ва 
фи ло зо фи ја око то га где тај врх бам бу со вог шта па тре ба 
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тач но од се ћи” и да је „сва ки пе ца рош о то ме имао сво ју 
те о ри ју”.

Дру ги са го вор ник ко ји је за се бе ис та као „да је рибо
ло вац”, се ћа се ка ко „је ве о ма че сто ку по вао у овој и дру
гим слич ним про дав ни ца ма у гра ду „пе ца ро шки при бор 
и ква ли тет не ино стра не пе цаљ ке ко је су се дам де се тих 
би ле ја ко ску пе”. Он је у овој про дав ни ци нај че шће „купо
вао блин ке ре”. Он се та ко ђе се ћа да су у про дав ни ци про
да ва ни ва зду шни пи што љи и пу шке и „да је био ве ли ки 
из бор”. Ис ти че „да та да”, од но сно ше зде се тих го ди на 
„ни је тре ба ла до зво ла за њих”, али да је про да вац че сто 
сам „про це њи вао ко ме ће да га про да а ко ме не, по што 
су ва зду шне пи што ље че сто ку по ва ли и клин ци”.

Тре ћи са го вор ник се при ли ком раз го во ра о де чи јим 
игра ма ка да је он био ма ли то ком ше зде се тих го ди на, 
се тио ове про дав ни це и ис та као ка ко су се у њој „про да
ва ли спорт ски пи што љи, по пу лар ни пла шљив ци”. Он је 
ис та као да „је ње гов нај бо љи друг имао ова кав пи штољ” 
и да је он ме се ци ма та ко ђе „же лео да га има”, али да „ро
ди те љи ни су же ле ли да му га ку пе”. Се ћа се да ка да „га је 
до био од свог уја ка на по клон био пре сре ћан и да је ја ко 
из љу био уј ку”, на кон то га је од мах звао „дру га да се игра
ју” у око ли ни њи хо ве згра де. Пре ма ње го вим ре чи ма „он 
је та да имао око се дам или осам го ди на и мо рао је да 
ко ри сти че ти ри пр ста да би пу цао”. Са го вор ник се кроз 
смех при се тио ка ко је пи штољ био „ја ко бу чан” и да су 
ње га и ње го вог дру га „че сто опо ми ња ле ком ши је ка да би 
пу ца ли, по себ но ка да би пу ца ли у ход ни ку”. Се ћа се ка ко 
су „због пу ца ња пи што љем у ход ни ку у згра ди, он и ње
гов друг че сто до би ја ли ба ти не” и ка ко су им би ле „че сто 
из ву че не уши у ход ни ку згра де од ком ши ја”, да би по том 
до дат но „код ку ће па да ли ша ма ри од та те због то га”.
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Лич на се ћа ња на но са че код  
згра де Грун тов ни це у Је вреј ској ули ци

Ло ка ци ја: Је вреј ска ули ца

Са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овој ло
ка ци ји, ис та као је ка ко су се „на ћо шку код Грун тов ни це 
у Је вреј ској ули ци ску пља ли но са чи и да би, ка да је па
да ла ки ша, ста ја ли ис под над стре шни це код сту бо ва на 
сте пе ни шту ис пред вра та у Грун тов ни цу”. Са го вор ник 
је при ча ју ћи о њи ма на вео „да су то би ли ве ћи ном Албан
ци са др ве ним ко ли ци ма ко ји су има ли оне сво је ка пи
це”. Се ћа се ка ко су „ов де ста ја ли” кра јем ше зде се тих и 
по чет ком се дам де се тих го ди на и да су „че сто пре во зи ли 
по пи ја ци и по гра ду” раз ли чи те ства ри и на ме штај, од
но сно да су ста ја ли на овој ло ка ци ји где „су они ко ји ма 
је тре бао не ки пре воз до ла зи ли до њих да се до го во ре о 
це ни”. 

Лич на се ћа ња на игру  
по огра ди око  згра де Ба но ви не

Ло ка ци ја: Ба но вин ски про лаз

Је дан о ис пи та ни ка са ко јим је оба вљен раз го вор о 
лич ним се ћа њи ма на про сто ру гра да, ис та као је „да су 
се он и ње го ви школ ски дру го ви че сто игра ли на огра ди 
око згра де Ба но ви не”. Опи су ју ћи ка рак те ри сти ке игре 
он је ре као ка ко се игра са сто ја ла „у то ме да су де ца хо
да ла по огра ди ко ја је окру жи ва ла Ба но ви ну” на тај на
чин што су хо да ли по њој и да је циљ био „да се што 
ду же оста не на огра ди док не ко не би из гу био рав но те
жу и пао са ње или док их пор тир не би оте рао ода тле”. 
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Од но сно, по бед ник игре би био онај „ко ји је нај ду же 
остао на огра ди”.

Лич на се ћа ња на но са че и те сте ра ше  
на Ри бљој пи ја ци

Ло ка ци ја: Ри бља пи ја ца

Је дан од са го вор ни ка при ча ју ћи о Ри бљој пи ја ци 
по чет ком и сре ди ном ше зде се тих го ди на, на вео је ка ко 
је она би ла крај ње не у ре ђе на, при че му је при ли ком раз
гово ра по ка зао ме сто на кра ју пи ја це на ко јем су се оку
пља ли над ни ча ри, од но сно но са чи и те сте ра ши. Но са чи 
су „би ли љу ди ко ји су ста ја ли са ши ро ким др ве ним коли
ци ма без огра де” ко ја су за пра во би ла у фор ми „огром
не пло че са два др ве на точ ка ко ја су ли чи ла на оне са 
се о ских ко чи ја са мо што су би ла ма ња”, док су „не што 
ка сни је точ ко ви на ко ли ци ма би ли дру га чи ји пре сву
че ни твр дом гу мом”. Но са чи су има ли „цр не згу жва не 
ка пи це или бе ле ал бан ске ка пи це” с об зи ром на то да су, 
ка ко са го вор ник ис ти че „и но са чи, а по себ но те сте ра ши 
углав ном би ли Ал бан ци, му сли ма ни и Го ран ци ко ји су 
ако се до бро се ћа, но си ли цр не ка пи це”. Но са чи су ну
ди ли услу ге пре во за ро бе ка ко куп ци ма, та ко и про дав
ци ма на пи ја ци, али „и по раз ли чи тим де ло ви ма гра да”. 
Са го вор ник ис ти че „ка ко су ов де до ла зи ли љу ди ко ји ма 
је тре ба ла услу га тран спор та ро бе или ства ри због се лид
бе или не чег дру гог”. Ин фор мант је та ко ђе ис та као „ка ко 
су се та ко ли ца гу ра ла или ву кла и да су тек мно го ка сни
је до шли они ко ји су ро бу пре но си ли та ко што су је ву
кли мо то ци клом, тро ци клом или би ци клом”. При се ћа
ју ћи се та ко зва них „др во се ча и те сте ра ша”, са го вор ник 
је опи сао ка ко су из гле да ли и ка кве су услу ге ну ди ли. 
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Пре ма ње го вом се ћа њу „ти љу ди су би ли об у че ни у ал
бан ску но шњу и због по сла су се увек ја ко осе ћа ли на зној. 
Има ли су те те сте ре ко је су но си ле за ка че не на ра ме ни ма 
и ко је су стал но под ма зи ва ли не ком жу том кр пи цом”. 
Иа ко су се оку пља ли на Ри бљој пи ја ци, „они су пре ма 
по зи ву му ште ри ја”, ка ко је са го вор ник ис та као „ишли по 
це лом гра ду где год да је тре ба ло ис те сте ри са ти или исе ћи 
се ки ром др ва за огрев за зи му”. Та ко ђе, они су и са мо стал
но ше та ли „и чим би ви де ли да се не где ис то ва ра др во, 
од мах би се по ја ви ли да те сте ри шу”. Са со бом су но си
ли „и не ки дво но жац или тро но жац на ко ји су ста вља ли 
део ста бла или це па ни цу” ко је су за тим „те сте ри са ли или 
су их се кли се ки ра ма ко је су но си ли са со бом”. Са го вор
ник је ис та као ка ко се „це па ње се ки ром ис те сте ри са них 
ста ба ла до дат но пла ћа ло” с об зо ром на то да се „на тај 
на чин при пре мао го то ви огрев”. Та ко ђе су „уно си ли при
пре мље но др во у по друм”, од но сно „ра ди ли су све што 
је тре ба ло”. Вре ме ном су „ове Ал бан це те сте ра ше, кра јем 
ше зде се тих” за ме ни ли дру ги над ни ча ри ко ји су има ли 
„те сте ре ко ји су по кре та ли рин ги шпи ли”, од но сно мо
то ри. „Они су ста ја ли та ко ђе на ис тој ло ка ци ји че ка ју ћи 
да не ко за тра жи њи хо ве услу ге”, али су се „и кре та ли по 
гра ду тра же ћи ис то ва ре на др ва”. Ин фор мант је на поме
нуо „да су за по кре та ње тих цир ку ла ра ко ри сти ли исте 
мо то ре ко је су се на ва ша ри ма ко ри сти ли за по кре та ње 
рин ги шпи ла”. Пре ма ре чи ма са го вор ни ка, он је као де чак 
„стра шно во лео да гле да ка ко су те цир ку ла ре во зи ли по 
гра ду” с об зи ром на то „да су има ли тру бе и ни су има ли 
жми гав це, не го би ис ту ри ли ру ку ка да би не где скре та
ли”. Се ћа се ка ко је „ја ко хтео да се про во за са њи ма”, па 
је јед ном ње го ва „ма ма пла ти ла пи во тим љу ди ма” и „да 
се он да про во зао са њи ма”, што му је био „стра шно леп 
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до жи вљај и по себ но ужи ва ње”. Ис пи та ник је та ко ђе иста
као ка ко су „те ма ши не би ле ужа сно буч не ка да су их 
во зи ли, чу ли су се на ки ло ме тре” по што их је „по кре тао 
дво такт ни мо тор”.

Дру ги са го вор ник се се ћа ка ко су ње го ви ро ди те љи 
то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на по ред „во ћа, 
по вр ћа, ме са и до ма ћих млеч них про из во да, на пи ја ци 
ку по ва ли грн ча ри ју а по не кад чак и кон фек ци ју”. Са го
вор ник је ис та као и ка ко се „на по чет ку пи ја це ко ји се 
на ла зио бли же Змај Јо ви ној гим на зи ји ку по вао наф та
лин, са пу ни про тив фле ка на оде ћи и дру ги про из во ди 
ко је су про дав ци др жа ли у ру ка ма” или на им про ви зо
ва ним „ма лим те зга ма од др ве них ку ти ја у ко ји ма су 
но си ли ро бу”.

Лич на се ћа ња на не ка да шње де чи је об да ни ште  
код Ду нав ског пар ка

Ло ка ци ја: Ули ца Јо ва на Ђор ђе ви ћа и Ду нав ски парк

Са го вор ник ко ји је кра јем пе де се тих го ди на по ха
ђао ово об да ни ште и са ко јим је раз го вор оба вљен на 
кон крет ној ло ка ци ји, опи си вао је у ко јој се згра ди оно 
не ка да на ла зи ло, као и где се на ла зио про стор за де чи
ју игру на руб ном де лу Ду нав ског пар ка. При ча ју ћи о 
овом об да ни шту, са го вор ник је ис та као ка ко оно „ни је 
има ло ве ли ки дво ри шни део па су се игра ли у Ду нав ском 
пар ку”. По ме нуо је ка ко се се ћа да су се игра ли „за пре
га где је је дан деч ко или де вој чи ца играо уло гу ко њи ћа, 
док је дру ги био џо кеј, тј. ко чи јаш”. Се ћа се ка ко су има
ли „не ке тре ге ре на пра вље не од ужа ди у ко је се ве зи вао 
не ко од њих, а дру ги је за ми шљао да је ко чи јаш”. Пре ма 
ре чи ма са го вор ни ка „ма ло ко је же лео да бу де ко њић, већ 
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су сви хте ли да бу ду ко чи ја ши” што је узро ко ва ло де чи
је сва ђе то ком игре. Игра се пре ма ре чи ма ин фор ман та 
„до дат но ис ком пли ко ва ла ка да је ко чи јаш по чео да ко
ри сти ма ли пру тић што је би ло за бра ње но”, и ка да је 
„тим пру ти ћем ко њић че сто до би јао удар це”. Пру ти ће 
су „на ла зи ли у пар ку” а игра је тра ја ла све „док вас пи
та чи ца ни је са зна ла шта ра де, па им је за бра ни ла да се 
игра ју те игре”. Од но сно, ка ко је са го вор ник кроз смех 
ис та као „игра је пре ста ла за то што ви ше ни ко ни је хтео 
да бу де ко њић ко ји је мо рао да тр пи би че ва ње ко чи ја
ше вог пру ти ћа”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи ре сто ран  
Злат на гре да у Па ши ће вој ули ци

Ло ка ци ја: Па ши ће ва ули ца

Са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овом 
ре сто ра ну, ко ји је та ко ђе по пут ре сто ра на Ша ран, Гур ман, 
Па лић, Ак шам, Ду нав ске ко ли бе и дру гих, пред ста вљао 
део град ског уго сти тељ ског лан ца „Сло бо да”, се ћа се 
не дељ них руч ко ва у „Гре ди то ком осам де се тих го ди на”. 
Обич но би, ка ко је ис та као „у Гре ди во лео да је де раз ли
чи та је ла са ро шти ља”, док је у „ре сто ра ну Ша ран јео 
ри бљу чор бу, ри бу и днев ни ме ни”. Опи су ју ћи ка ко је 
из гле да ла Злат на гре да, ин фор мант је по ме нуо ка ко се 
„она са сто ја ла од не ко ли ко про сто ри ја у при зем ној ку ћи”, 
од ко јих је „он нај ви ше во лео ону ко ја је гле да ла на ули цу 
и ко ја је би ла ја ко ле по сре ђе на”, од но сно ко ја је „има ла 
че ти ри ма ла ста рин ска про зо ра из ко јих се ви де ла Па
ши ће ва ули ца”.

Дру ги ин фор мант са ко јим је, из ме ђу оста лог, оба
вљен раз го вор и о овом ре сто ра ну, ре као је ка ко се се ћа 
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„до бре хра не” још од ше зде се тих го ди на ка да је по чео још 
као де те са ро ди те љи ма „да по вре ме но до ла зи у Гре ду”. 
Ме ђу тим, исти са го вор ник ис ти че да је у „Злат ну гре ду 
од ла зио да ле ко ре ђе не го у обли жњи Ша ран”, од но сно 
„са мо ка да ни је би ло ме ста у Ша ра ну” због то га „што му 
се ам би јент у Ша ра ну, као и из бор је ла, мно го ви ше допа
дао” а и „ње го ви ро ди те љи су мно го ви ше во ле ли Ша ран 
због ри бљих спе ци ја ли те та”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи ре сто ран Ша ран  
у Па ши ће вој ули ци

Ло ка ци ја: Па ши ће ва ули ца

Је дан од са го вор ни ка ко ји је ве о ма че сто од сре ди не 
ше зде се тих све до за тва ра ња ре сто ра на по се ћи вао Ша ран, 
ис та као је ка ко је „ре сто ран при па дао лан цу град ских 
ре сто ра на ’Сло бо да’, ко ја је би ла дру штве но пред у зе ће”. 
Из у зев хра не ко ја је по ње го вој оце ни „би ла при сту пач на 
и со лид ног ква ли те та”, по себ но „по ну да днев ног ме ни
ја” као и спе ци ја ли те та од ри бе, а по себ но „ри бље чор бе 
ко ја је слу же на у ле пим ба кар ним ко тли ћи ма”, по себ но 
му је у се ћа њу остао спе ци фи чан ен те ри јер ре сто ра на. 
Опи су ју ћи уну тра шње уре ђе ње ре сто ра на са го вор ник 
је, из ме ђу оста лог ре као, ка ко се се ћа да је био уре ђен у 
„ле пој там ној лам пе ри ји са за сво ђе ним лу ко ви ма на та
ва ни ца ма и ма сив ним сту бо ви ма из ме ђу лу ко ва у ре сто
ран ској са ли.” Са го вор ник је та ко ђе ис та као ка ко је „под 
ре сто ра на био од гра ни та” и ка ко су зи до ви „у де лу из над 
лам пе ри је као и та ва ни ца увек би ли окре че ни не ким 
окер при јат ним ни јан са ма бо ја” ко је су се „укла па ле са 
сто ло ви ма за го сте”, од но сно „ко је су би ле од др ве та са 
пра вим ре сто ран ским стол ња ци ма”. Та кво уре ђе ње „му 
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је увек отва ра ло апе тит”. По себ но су му у се ћа њу оста ле 
„пре па ри ра не ри бе и ала ска мре же”, ко је су „укра ша ва
ле по је ди не зи до ве”. Се ћа се да је у по чет ку ка да је још као 
де те са ро ди те љи ма од ла зио у ре сто ран, не ка да у ње му 
у „ве ли ком про зо руиз ло гу окре ну том ка Па ши ће вој” 
по сто јао и „ве ли ки аква ри јум са ша ра ни ма” ко ји је „ка
сни је скло њен”. Са го вор ник је ис та као ка ко је на ру чак 
у по чет ку од ла зио „са ро ди те љи ма не де љом”, а ка сни је 
„и то ком рад них да на сам или са не ким”.

Дру ги ин фор мант са ко јим је раз го ва ра но о не ка да
шњем ре сто ра ну Ша ран ко ји је до ста мла ђи од прет ход
ног ин фор ман та, та ко ђе је опи си вао ен те ри јер ре сто ра на, 
ка ко је „по ма ло био ка фан ски, али крај ње еле ган тан” и 
да „је баш би ло при јат но се де ти у ње му”. Он се та ко ђе 
се ћа „ме ре до ва, мре жа и два пре па ри ра на ве ли ка ша ра
на”, при че му ис ти че да је у ре сто ран од ла зио сре ди ном 
и кра јем осам де се тих го ди на „као де те, нај че шће не де
љом са сво јим ро ди те љи ма на ру чак” и да „је то за пра во 
пр ви ре сто ран у ко јем је ру чао у гра ду”, ако из у зме „ре сто
ра не у ко ји ма је ру чао прет ход но при ли ком пу то ва ња 
или не ких све ча но сти”. Ин фор мант је та ко ђе ис та као 
ка ко је нај ви ше во лео „днев ни ме ни” и „ри бљу чор бу коју 
су ко но ба ри до но си ли у ле пим ко тли ћи ма”, док су та
њи ри би ли „од гру бог пор це ла на бе ле бо је са пла вим 
штраф та ма на вр ху при обо ду”. Све то је „ње му би ло ја ко 
ле по” и „је два је че као сва ки пут ка да би са ро ди те љи ма 
ишао у Ша ран”. На кра ју, до да је „да су му и сам на зив 
ре сто ра на, ње гов ам би јент, ми рис је ла и фри те зе”, као и 
„ули чи ца, фа са да и из глед згра де, као и ћо шак на ко јој 
се Ша ран на ла зио” увек „де ло ва ли гур ман ски” и да је 
„увек је по ста јао гла дан ка да би про ла зио по ред ње га”, 
иа ко је за пра во као де те био „крај ње не је шљив”, од но сно 
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„це ло де тињ ство су га ро ди те љи, ба ка и де да, мо ли ли и 
на раз ли чи те на чи не те ра ли или под сти ца ли да је де”. 
Ми сли „да су че сти од ла сци у Ша ран са ро ди те љи ма”, 
пред ста вља ли олак ша ње и „за њих”, бу ду ћи да је „та мо 
за и ста све са во љом и ен ту зи ја змом по јео”. Са го вор ник 
је та ко ђе ис та као „да је упра во за хва љу ју ћи том ре сто
ра ну по стао и до да на да на шњег остао ве ли ки љу би тељ 
пи кант не ри бље чор бе” и да увек ка да је „да нас на ру чу је 
на раз ли чи тим ме сти ма, не го ду је у се би уко ли ко она не 
стиг не у ко тли ћу”.

Лич на се ћа ња на по сла сти чар ни цу Не шић  
у Па ши ће вој ули ци

Ло ка ци ја: Па ши ће ва ули ца

Је дан од са го вор ни ка са ко јим је оба вљен раз го вор 
о овој по сла сти чар ни ци ис та као је „ка ко је то би ла нај
чу ве ни ја по сла сти чар ни ца у гра ду” и да „ка да год је до
ла зио Ти то у Но ви Сад увек су за де серт на кон руч ка 
има ли по сла сти це и ко ла че из Не ши ћа”. Он је на по ме нуо 
да је че сто од ла зио у ту по сла сти чар ни цу, на ро чи то „као 
мла дић са дру штвом” то ком се дам де се тих го ди на и да 
„рет ко шта ни је про бао”, али да су му се нај ви ше до па
да ле „раз ли чи те тор те, по себ но Ре фор ма” по че му је, 
ка ко је ис та као „Не шић и био чу вен”.

Дру ги ин фор мант је при ча ју ћи у овој по сла сти чар
ни ци, ис та као да је кра јем ше зде се тих и се дам де се тих го
ди на ка да је он у њу по вре ме но од ла зио „по сла сти чар ни ца 
ни је би ла ле по уре ђе на, али да су ко ла чи би ли ква ли тет
ни и ја ко ску пи, ду пло ску пљи не го на дру гим ме сти ма 
у гра ду”. Он на во ди да је „по се ћи ва ње и ку по ви на код 
Не ши ћа би ло по ка зи ва ње ста ту са”, од но сно да су колачи 
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из Не ши ћа ме ђу гра ђа ни ма Но вог Са да, пред ста вља ли 
не ку вр сту ста ту сног сим бо ла. Он је при ли ком раз го во ра 
ис та као да се зна ло „да ко иде код Не ши ћа на ко ла че или 
има па ра или јед но став но ре ски ра да по тро ши”.

Тре ћи са го вор ник са ко јим је из ме ђу оста лог оба
вљен и кра ћи раз го вор о овој по сла сти чар ни ци, ис та као 
је ка ко су се „мно ги пра ви ли ва жни” ка да су при ча ли 
ка ко су би ли „код Не ши ћа”. Он ни је че сто од ла зио у ту 
по сла сти чар ни цу ка ко ис ти че, али „не то ли ко због це на”, 
већ за то „што су му ти ко ла чи би ли су ви ше кре ма сти” 
а он је „да ле ко ви ше во лео ори јен тал не ко ла че”, као и 
оне „ко је се ни су то пи ли у усти ма већ ко ји су мо гли ле по 
да се жва ћу и да им се осе ти пра ви укус”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи Му зич ки ма га зин  
у Ду нав ској ули ци

Ло ка ци ја: Ду нав ска ули ца

Му зич ки ма га зин се на ла зио у згра ди у Ду нав ској 
ули ци бр. 5 и од пе де се тих го ди на XX ве ка био је у са ста
ву бе о град ске „Ска ле”, за тим но во сад ског „То на”, па бео
град ске Из да вач ке ку ће „Про све та”, да би на кра ју био под 
упра вом „Про му зи ка” из Бе о гра да. О ње му је раз го ва
ра но са јед ном ин фор мант ки њом и два ин фор ман та.

Ис пи та ни ца је ис та кла ка ко је у овој про дав ни ци 
још од „ка да је би ла де вој ка ку по ва ла раз ли чи те пло че за 
ко је је одва ја ла но вац од џе пар ца ко ји су јој да ва ли ро ди
те љи”. Дру ги ин фор мант је на по ме нуо ка ко је још ше
зде се тих го ди на у „Ма га зи ну ку пио сво ју пр ву ги та ру”, 
а „ка сни је и буб ње ве”, с об зи ром на то да је са дру го ви ма 
имао „мла да лач ки бенд”. Он је ис та као да је ова про дав
ни ца, по ред „Ју го то на ко ји је исто био у Ду нав ској” било 
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јед но од ње го вих оми ље них ме ста где „не са мо да је ку
по вао ин стру мен те и опре му”, већ је и ку пио „не ко ли ко 
сто ти на раз ли чи тих пло ча”.

Тре ћи ис пи та ник, при ча ју ћи о Му зич ком ма га зи ну 
се се тио ка ко је у ње му ку пио „жи це за ги та ру ко ју му 
је ма ма до не ла из Пољ ске”, као и пр ву пло чу кла сич не 
му зи ке „Му зи ку ми ли о на на 45 обр та ја”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу фар ба ру  
на углу Змај Јо ви не и Ду нав ске ули це

Ло ка ци ја: угао Змај Јо ви не и Ду нав ске ули це

Је дан од ин фор ма на та са ко јим је оба вљен раз го вор 
о ве ћем бро ју про дав ни ца ко је су у гра ду по сто ја ле то
ком пе ри о да со ци ја ли зма, по ме нуо је и фар ба ру ко ја „се 
на ла зи ла на углу Ду нав ске са Змај Јо ви ном ули цом и у 
ко ју се ула зи ло из Змај Јо ви не”. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
за раз ли ку од ве ћи не про дав ни ца ко је су у Змај Јо ви ној 
„ис пред из ло га има ле тен де”, ова фар ба ра „је ни је има ла”. 
Он се се ћа ка ко се то ком ше зде се тих го ди на у „тој ма њој 
про дав ни ци про да ва ла фар ба на ки лу”, при че му ис ти че 
„ка ко му се сви ђа ло ка да би про да вац са ви си не пу стио 
па пир ну шта ниц лу са ку пље ном фар бом и ка да се све 
за пра ши ло”. Од но сно, ис та као је ка ко се про дав ни це 
фар бе „нај бо ље се ћа по тој пра ши ни раз ли чи тих бо ја од 
фар бе и по про дав цу ко ји је уви јао па пир не шта ниц ле 
и пу нио их фар бом”. Та ко ђе, опи сао је, ка ко је из гле да ла 
ва га за ме ре ње у про дав ни ци ко ја је има ла „ау то мат ску 
ка заљ ку” што је ње му би ло „нео бич но за то што су та да 
ва ге ве ћи ном би ле сву да са те го ви ма”. На пи та ње да ли је 
не ка да ку по вао у тој про дав ни ци, са го вор ник је ис та као 
да ни ње го ви ро ди те љи ни он „ни су ку по ва ли фар бе”, 
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али да је ње гов ро ђак „чи ка Па вле из Ста ре Па зо ве” када 
је до ла зио да их по се ти у Но ви Сад, по вре ме но „свра ћао 
у ту и оста ле про дав ни це фар бе да ку пи не што”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу про дав ни цу Ли пар  
у Змај Јо ви ној ули ци

Ло ка ци ја: Змај Јо ви на ули ца

Је дан од ин фор ма на та са ко јим је оба вљен раз го вор 
о овој про дав ни ци се се ћа да се увек чу дио „за што је 
мно го љу ди во ле ло да ку пу је пре храм бе не про из во де 
ис кљу чи во у Ли па ру”, с об зи ром на то да је „та квих и 
слич них про дав ни ца би ло и на дру гим ме сти ма у гра ду”. 
Упра во „јед на од тих осо ба” ко ја је ку по ва ла „ско ро ис кљу
чи во” у Ли па ру, би ла је и са го вор ни ко ва мај ка, при че му 
је ин фор мант ис та као „ка ко ње го ва ма ма ни ка да ни је 
зна ла да об ја сни за што иде баш у Ли пар, али да је стал
но у ње га од ла зи ла”, иа ко им ни је „баш био у бли зи ни 
ста на”, од но сно „иа ко су има ли слич них и ве ћих про дав
ни ца у око ли ни згра де у ко јој су жи ве ли”. Са го вор ник 
је ис та као да „ми сли да су љу ди од ла зи ли у Ли пар због 
та квог на зи ва про дав ни це”, од но сно да се „љу ди ма до
па да ло ваљ да то име па су због то га ишли нај ви ше у ту 
про дав ни цу”.

Лич на се ћа ња на не ка да шње књи жа ре  
Вук Ка ра џић и Свје тлост

Ло ка ци ја: Змај Јо ви на ули ца

Обе књи жа ре су се од ра них ше зде се тих го ди на на
ла зи ле у Змај Јо ви ној ули ци, јед на пре ко пу та дру ге и 
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за пра во су пред ста вља ле глав не па пир ни це и књи жа ре 
у Но вом Са ду.

Је дан од ин фор ма на та, при се ћа ју ћи се вре ме на када 
је ишао у основ ну шко лу то ком ше зде се тих го ди на, опи
су ју ћи ове књи жа ре, из ме ђу оста лог је на вео „да су му 
оста ле у се ћа њу ка да је пре по чет ка школ ске го ди не у 
њи ма ку по вао школ ске књи ге”, од но сно уџ бе ни ке, при 
че му му се „ја ко до па дао ми рис све жег па пи ра”. Ујед но 
је на по ме нуо „да је то је ди но што му се до па да ло”, по што 
„ни ка ко ни је во лео тај пе ри од ка да је по чи ња ла школ ска 
го ди на”, од но сно да је био „ја ко ту жан у то вре ме”, та ко 
да га је „је ди но оду ше вља вао ми рис штам пар ских бо ја 
ко ји се ши рио у обе књи жа ре”.

Лич на се ћа ња на Сне шко град  
на про сто ру Ка то лич ке пор те

Ло ка ци ја: Ка то лич ка пор та

Ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о не ка да
шњој де чи јој ма ни фе ста ци ји ко ја се у окви ру но во го ди
шњих пра зни ка ше зде се тих го ди на одр жа ва ла на про сто
ру Ка то лич ке пор те, ис та као је ка ко је „ра них ше зде се тих 
као де те по се ћи вао” ову ма ни фе ста ци ју. Иа ко се са го вор
ник „не се ћа у чи јој се ор га ни за ци ји Сне шко град одр жа
вао”, ис ти че „ка ко ни је ду го тра јао”, као и да је на ма ни
фе ста ци ји, из ме ђу оста лих сви рао и „не ки му зич ки 
са став Есте ра” ко ји је био из ње го ве основ не шко ле, од
но сно ОШ „Ђор ђе На то ше вић” и чи ји су чла но ви „свира
ли на елек трич ним ги та ра ма”. Се ћа се ка ко је тај са став 
„сви рао Рин ге, рин ге, Ра ја у рок тј. у бит ва ри јан ти”, што 
је ње му та да де ло ва ло ја ко за ни мљи во, али и по ма ло чуд
но с об зи ром на то да је „глав ни ги та ри ста имао ду гач ку 
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ко су”, од но сно да је ње му та да „као ма лом” де ло ва ло 
„им пре сив но”. Опи су ју ћи Сне шко град, са го вор ник је 
на по ме нуо да су у окви ру ње га из у зев раз ли чи тих пер
фор ман си би ли и раз ли чи ти штан до ви за про да ју, за тим 
„ка ко су у раз ли чи тим пер фор ман си ма и кар не ва ли ма 
уче ство ва ла де ца”, али да је он био „по ма ло упла шен и 
ни је се нај бо ље сна ла зио” у тој „ма си де це”. По себ но су му 
би ли ин те ре сант ни „ко сти ми ра ни глум ци”, на ро чи то 
„ве ли ки Сне шко Бе лић”. Та ко ђе, са го вор ник је ис та као, 
ка ко су „по је ди на пред у зе ћа пред но ву го ди ну у Сне шко
гра ду де ли ла но во го ди шње па ке ти ће де ци за по сле них 
у тим фир ма ма”, као и да су том при ли ком би ли „глум ци 
об у че ни као Де да Мраз и ир ва си”. Због сне га „ко јег је”, 
ка ко на во ди „тих го ди на би ло да ле ко ви ше”, све је дело
ва ло „бај ко ви то и иди лич но”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу  
ка фе-по сла сти чар ни цу За греб

Ло ка ци ја: Трг сло бо де

Ка фепо сла сти чар ни ца За греб, на ла зи ла се на ме сту 
да на шње по сла сти чар ни це Ати на на Тр гу сло бо де код 
Ка те дра ле. На кон Дру гог свет ског ра та, ка да је јед на од 
нај ста ри јих по сла сти чар ни ца у гра ду ко ја се зва ла пре ма 
пре зи ме ну ње ног вла сни ка Дорн ште тер на ци о на ли зо
ва на, пре и ме но ва на је као Мо сква. То име је но си ла само 
три го ди не, од но сно до 1948. го ди не, тј. до по ли тич ког 
раз ла за ко му ни стич ких пар ти ја ФНРЈ и СССРа. На кон 
то га, до би ла је на зив За греб, ко ји је за др жа ла све до рас
па да СФРЈ, ка да је из ак ту ел них по ли тич ких раз ло га пре
и ме но ва на у Ати ну.
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О овој ло ка ци ји је раз го ва ра но са не ко ли ко ин фор
ма на та. Сви они су ис та кли ка ко су то ком ше зде се тих, 
се дам де се тих или осам де се тих го ди на као де ца, а и ка
сни је, од ла зи ли у За греб на „чу ве не ми њо не” и „уку сне 
сен дви че”.

Је дан од са го вор ни ка ко ји је од ла зио у За греб још 
од де тињ ства од но сно од ра них ше зде се тих го ди на се ћа 
се ка ко је „на ме штај у За гре бу био ин те ре сан тан, пре сву
чен пли шем цр ве не бо је”, као и да „су би ле ве ли ке столи
це, као не ке по луфо те ље са ве ли ким на сло ном”. Та ко ђе, 
се ћа се „уга о них клу па пре сву че них пли шем” ко је су 
по сто ја ле „у ћо шко ви ма За гре ба”.

Дру ги са го вор ник је опи си вао раз ли чи те ко ла че 
ко ји су по сто ја ли у по ну ди, при че му је ис та као „ка ко су 
га нај ви ше оду ше вља ва ли ми њо ни ко ји су би ли пре ли
ве ни пре ли ви ма ра зних бо ја ко ји су би ли ле по укра ше ни 
чо ко лад ним и дру гим укра си ма”. Ис та као је, да су „мињо
ни би ли у ра зним об ли ци ма”, од но сно „у об ли ку пи ра
ми де, ку пе, кру га, ква дра та” ко ји су слу же ни на та њи ру 
упа ко ва ни „у рец ка стој па пир ној фо ли ји” тј. „у рец ка
стим па пир ним тац ни ца ма”. Са го вор ник је та ко ђе на
по ме нуо ка ко је „ску пљао те рец ка сте тац ни це, но сио их 
ку ћи и играо се са њи ма на раз не на чи не”, од но сно да 
су у ње го вој игри „ти па пир чи ћи би ли нај че шће чам ци 
ко је је пу штао да пли ва ју у на пу ње ном ла ва боу”.

Ин фор мант ки ња са ко јом је во ђен раз го вор о овој 
по сла сти чар ни ци, ис та кла је ка ко је она „нај ви ше во ле ла 
фи не сен дви че”, при че му су јој нај бо љи би ли „са кра став
чи ћи ма и са ру ском са ла том”. За „њу су”, ка ко је са го вор
ни ца ис та кла „гар ни ра ни сен дви чи са фан та стич ним 
на ма зом у За гре бу, би ли јед но од оми ље них је ла”. Се ћа 
се да је „За гре бом упра вља ло хо тел скоту ри стич ко преду
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зе ће Ва ра дин”, као и да „је За греб био не ка ме ша ви на ка
феа, по сла сти чар ни це и ре сто ра на”. Она се та ко ђе се ћа 
„ка ко је по ред чу ве них гар ни ра них сен дви ча, у За гре бу 
че сто је ла су тли јаш са ци ме том, за пе че не па ла чин ке, 
али и воћ не ку по ве, ко ла че и ба на насплит, уз оба ве зну 
то плу чо ко ла ду”.

Че твр ти са го вор ник ко ји је при чао о За гре бу, од но
сно о по ну ди је ла у ње му то ком се дам де се тих и ра них 
осам де се тих го ди на, ис та као је ка ко се се ћа „бе ле ка фе 
ко ја је слу же на у ке ра мич ким кри гла ма” и ко ју је „увек 
на ру чи вао уз гар ни ра не сен дви че”. У се ћа њу су му тако ђе 
оста ле и „сен двички фле са бе лим ма јо не зом и са ла мом 
ко је су би ле упа ко ва не у це ло фан”.

Пе та ин фор мант ки ња ко ја се се ћа ла сен дви ча из 
За гре ба ис та кла је „да је као сред њо школ ка че ка ју ћи ауто
бус код Ка те дра ле” по пра ви лу „свра ћа ла у За греб на сенд
ви че и бе лу ка фу”. Сен дви чи су њој, ка ко је ве се ло кроз 
смех ис та кла „би ли пра зник за неп це. Ја сам та мо свра
ћа ла и увек се вра ћа ла по још. Се ћам се тог та на ног бе лог 
па пи ра у ко је су би ли уви је ни, ми ри са бе лог чу ве ног 
Хле бо вог хле ба”. Та ко ђе је на по ме ну ла ка ко је у За гре бу 
ка сни је ка да је „већ сту ди ра ла” сва ки пут ка да би ишла 
„на ма ти не у На род ни би о скоп, свра ћа ла на па до бран це”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу  
про дав ни цу обу ће Бо ро во

Ло ка ци ја: Трг сло бо де

При се ћа ју ћи се ка ко је то ком ше зде се тих го ди на 
„као де те за јед но са оцем ишао да ку пу је ци пе ле”, са го
вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овој про дав ни ци 
је ис та као „ка ко ни је во лео да про ба раз ли чи ту обу ћу у 
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ви ше рад њи” и ка ко је због то га „ско ро увек са та том за
по чи њао и за вр ша вао тр го ви ну у Бо ро ву”. Ис пи та ник се 
при се ћао ку по ви не обу ће за се бе са сме хом, ис ти чу ћи да 
без об зи ра на то „што је у Па ши ће вој, Је вреј ској и Змај 
Јо ви ној ули ци био ве ли ки број рад њи са обу ћом”, он 
„ни је ни ка ко во лео да ис про ба ва раз ли чи те ци пе ле”, 
та ко да је за ње га „по сто ја ло са мо Бо ро во и ни шта дру го”. 
Је ди но је „јед ном или два пут ку пио не што у не кој про
дав ни ци у Па ши ће вој”, за то што у „Бо ро ву ни су има ли 
ње го ву ве ли чи ну ци пе ла”. Ин фор мант је та ко ђе на поме
нуо да се „и да нас с му ком се ћа, ка ко му је то ис про ба
ва ње у ви ше рад њи, ја ко те шко па ло”.

Дру ги са го вор ни ка са ко јим је оба вљен кра ћи раз
го вор о Бо ро ву, ис та као је „да је про дав ни ца има ла од ли
чан из бор ква ли тет не гу ме не обу ће”, а да је ка сни је на 
ње ном ме сту отво ре на про дав ни ца „Узораку сти ка, где 
су се про да ва ле гра мо фон ске пло че, игле, гра мо фо ни и 
оста ла ау диотех ни ка”. Ис пи та ник је та ко ђе ис та као „како 
су му у Бо ро ву ро ди те љи ку пи ли пр ве пра ве па ти ке”.

Лич на се ћа ња на те ле фон ску го вор ни цу  
ис пред Хо те ла Вој во ди на

Ло ка ци ја: Ули ца кра ља Алек сан дра

Ин фор мант ко ји се при се ћао ста рих те ле фон ских 
го вор ни ца у Но вом Са ду то ком ше зде се тих и се дам де
се тих го ди на, на вео је ка ко му је те ле фон ска го вор ни ца 
ис пред Хо те ла „Војводинa” оста ла нај бо ље у се ћа њу из 
раз ло га што је „као де чак че као по ред док је ње го ва мама 
те ле фо ни ра ла”. Се ћа се ка ко се „у апа рат ста вљао но вац, 
јед на, две или ка сни је три бан ке”. Об ја шња ва ју ћи ка кве 
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су но ми на ле би ле ко ри шће не и да ли су би ле алу ми ни
јум ске или ме син га не, са го вор ник је ис та као „ка ко се у 
по чет ку до са ђи вао ис пред го вор ни це док је ње го ва мама 
те ле фо ни ра ла”. док ни је ви део ма ле Ро ме „ка ко се за
вла че ис под го вор ни це, тра же и са ку пља ју си тан но вац” 
ко ји је по вре ме но „не ким љу ди ма ис па дао док су те лефо
ни ра ли”. На кон то га и „он је по чео да се за вла чи ис под 
и да тра жи но вац” и прак тич но „ни ка да ни шта не би 
про на шао”, али је за то „по пра ви лу ис пр љао ру ке и гар
де ро бу”, на шта се ње го ва „ма ма љу ти ла” а че сто би од ње 
„због те ак ци је” до био и „пац ке по ру ка ма” а још је „остао 
и крат ких ру ка ва”, бу ду ћи да ни шта ни је про на шао. Са
го вор ник је ис та као ка ко су ка би не го вор ни ца би ле по
ста вље не на ма лим сту би ћи ма „око 20 цм ви си не” и да 
је „че сто би ла гу жва ис пред њих”. Се ћа се ка ко су „њего
вој ма ми због то га што је во ле ла да ду же раз го ва ра они 
ко ји су че ка ли ис пред увек ку ца ли на вра та” те ле фон ске 
ка би не уз при го во ре да за вр ши на шта је она увек „пријат
ним гла сом” љу ба зно од го ва ра ла „од мах, сад ћу”, при чему 
се из ви ња ва ла и го во ри ла „да мо ра да за вр ши раз го вор”.

Дру ги ис пи та ник при ча ју ћи о те ле фон ским го вор
ни ца ма у гра ду то ком ше зде се тих го ди на, ис та као је како 
се че сто ис пред њих че ка ло у ре ду, као и да је при су ство
вао раз ли чи тим си ту а ци ја ма ка да су „не ки ду го при ча ли”, 
па су „им они ко ји су че ка ли ис пред до ба ци ва ли, лу па
ли, отва ра ли вра та го вор ни це” и да је јед ном чак „ви део 
ка да је онај ко ји је ду го че као ис тр гао не кој же ни слу
ша ли цу из ру ке и за лу пио је” за то што је био ре вол ти ран 
ње ним ду гим раз го во ром. Пре ма ње го вим ре чи ма од 
кра ја ше зде се тих и то ком се дам де се тих „би ло је све ма ње 
не при ли ка око го вор ни ца”, за то што их је у ме ђу вре ме
ну по цен тру гра да „по ста вљен ве ћи број”. Ме ђу тим, 
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ка ко са го вор ник на по ми ње „у по чет ку ни ко ни је ква рио 
те ле фон ске го вор ни це а ка сни је ка да их је би ло ви ше, 
ма ло, ма ло, не ко би на мер но по ква рио по не ку од њих”. 
Од но сно, са го вор ник је ре вол ти ра но ис та као „да ка ко 
су го ди не од ми ца ле, све је би ло ма ње ре да ис пред го вор
ни ца, али је би ло све ви ше оште ће них и уни ште них теле
фон ских апа ра та”, при че му су по ње го вим ре чи ма „не ки 
дрип ци от ки да ли слу ша ли це са њих”.

Лич на се ћа ња на Екс прес ре сто ран  
у Хо те лу Вој во ди на

Ло ка ци ја: Ули ца кра ља Алек сан дра

Са го вор ник ко ји је из но сио сво ја се ћа ња на Екс прес 
ре сто ран ко ји је то ком ше зде се тих го ди на по сто јао у скло
пу хо те ла „Вој во ди на”, на вео је да је он у ње га „од ла зио 
са ро ди те љи ма још као де те”. Се ћа се да је хра на „би ла 
ужа сна”, од но сно „да му је би ло му че ње да је је де”. Ре сто
ран је пре ма ње го вим ре чи ма функ ци о ни сао по „прин
ци пу са мо по слу жи ва ња” и у ње га је че сто од ла зио са ро
ди те љи ма то ком рад них да на бу ду ћи да „они због по сла 
че сто ни су сти за ли да при пре ме ру чак”. Са го вор ник се 
се ћа ка ко је у ње му јео нај че шће „су пе, му са ку, фи ло ва ну 
па при ку” и мно го то га дру гог, при че му ис ти че „ка ко му 
се ни шта ни је до па да ло”, али да је јео си лом „за то што 
је уко ли ко по је де пор ци ју” на кра ју од ро ди те ља у истом 
ре сто ра ну до би јао де серт ко ји је во лео и „жељ но иш че
ки вао”. Де серт ко ји је нај че шће био „крем са си ру пом 
од ви шње и див ном ви шњом на вр ху” му је, ка ко је кроз 
смех ис та као „да вао сна ге и во ље да по је де пор ци ју не
у ку сне хра не”. Се ћа се и ка ко би че сто по јео „по че ти ри 
или пет ко ма да тог ко ла ча уме сто руч ка”, док је ње гов 
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отац са ко јим је у ре сто ран нај че шће од ла зио „по јео оста
так без у ку сне хра не” ко ју он „ни је мо гао да је де”.

Лич на се ћа ња на Узор

Ло ка ци ја: Ули ца Мо де не

Роб на ку ћа Узор је би ла ло ци ра на пре ко пу та Та
нур џи ће ве па ла те дуж Ули це Мо де не на углу са Тр гом 
сло бо де.

Јед на од ин фор мант ки ња са ко јом је оба вљен раз
го вор о Узо ру и Про гре су је ис та кла ка ко је го ди на ма ку
по ва ла у „обе роб не ку ће”, али да је „ви ше во ле ла Узор 
за то што је ро ба би ла леп ше и пре глед ни је по сла га на и 
за то што ју је по зна ва ло осо бље”. Пре ма ње ним ре чи ма 
„ро ба ко ја се про да ва ла у Узо ру би ла је иста или ја ко слич
на као и у Про гре су”.

Ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о Узо ру и 
Про гре су, се ћа се ка ко су се по ред мно гих дру гих ар тика
ла у Узо ру сре ди ном ше зде се тих го ди на „мо гли ку пи ти 
слат ки ши на гра ме, као и у па ко ва њу”, та ко да је он је два 
че као „да ро ди те љи кре ну у Узор или у Про грес”, по што 
је „знао да ће си гур но до би ти не ки слат киш”. Он је са 
чу ђе њем опи си вао ка ко је не ве ро ват но шта се „све мо
гло ку пи ти у Про гре су и Узо ру, од фар би, пре ко тех ни ке, 
оде ће, обу ће, по су ђа, бе ле тех ни ке, игра ча ка до пре храм
бе них про из во да”, од но сно ка ко је кроз ша лу са го вор ник 
до дао „од игле до ло ко мо ти ве”. Још увек да нас раз ми шља 
„ка ко је све то ста ло на та ко ма лом про сто ру”. Са го вор
ник ис ти че да се то ком ше зде се тих го ди на про да ва ла у 
обе про дав ни це „ма хом до ма ћа ро ба” а ка сни је „и ро ба из 
уво за”, при че му је на по ме нуо ка ко је ње гов отац у Узо
ру ку пио „ма ли ја пан ски тран зи стор” ко ји је био „ја ко 
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ква ли те тан”, и ко ји је имао „сво ју ко жну фу тро лу”. Он 
је та ко ђе на вео да се се ћа „не мач ке тех нич ке ро бе” ко ја 
се про да ва ла у Узо ру, по пут „маг не то фо на мар ке грун
динг” и „мно го то га дру гог”. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
иа ко је тех ни ка би ла стра на „кон фек ци ја и оста ли про
из во ди су би ли до ма ћи”.

Тре ћи ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о 
но во сад ским роб ним ку ћа ма се при се ћа ка ко се стал но 
„ка чио са та том да ли је бо љи Узор или Про грес”, по што 
му је отац, ка ко ис ти че био „узо ро вац, а он је био про гре
со вац”, док се та ко ђе рас пра вљао и са се стром ко ја је 
би ла „сто тек сов ка”, од но сно ко ја је пре фе ри ра ла ку по
ви ну у Сто тек су.

Че твр ти са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор о 
Узо ру, на по ме нуо је да је роб на ку ћа „по пу лар на штраф та” 
ка ко су је због из ду же ног об ли ка зва ли, „има ла три ула
за. Пр ви за на ме штај и тех ни ку, дру ги за тек стил и кон
фек ци ју а тре ћи за пар фе ме и ко зме ти ку”.

Лич на се ћа ња на Про грес

Ло ка ци ја: Ули ца Мо де не

Роб на ку ћа Про грес се на ла зи ла на углу Ули це Мо
де не и Змај Јо ви не у при зем ном де лу, као и у су те ре ну 
Та нур џи ће ве па ла те.

Је дан од ин фор ма на та је ис та као ка ко је Про грес 
ра ни је отво рен од Узо ра, али да је још од „де тињ ства по
чет ком ше зде се тих го ди на нај пре са ро ди те љи ма а за тим 
ка сни је и сам” по се ћи вао оба про дај на ме ста ко ја су по 
ње го вим ре чи ма „има ли ја ко слич ну, прак тич но исту робу 
као и исту ко ли чи ну ро бе у по ну ди, иа ко је про стор но 
Узор био не што ве ћи од Про гре са”. Са го вор ник је ис та као 
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ка ко је по сто јао из ве сни „ри ва ли те тет из ме ђу љу ди који 
су ку по ва ли у Про гре су и оних ко ји су ку по ва ли у Узо ру”, 
од но сно да су се мно ги стал но „пре пи ра ли ко ја је про
дав ни ца бо ља” иа ко је по ње го вим ре чи ма то „би ло про
сто не ве ро ват но и нео бја шњи во с об зи ром на то да је 
асор ти ман ро бе ско ро у пот пу но сти био исти”. Исти са
го вор ник је кроз смех ис та као да је ње го ва „ма ма ви ше 
во ле ла Про грес, а да је та та ви ше во лео Узор” а он је „по
др жа ва ју ћи ма му, исто ви ше во лео Про грес”. Пре ма ње
го вим ша љи вим ре чи ма, он је „остао одан Про гре су до 
ње го вог по след њег да ха”, од но сно док про дав ни ца ни је 
за тво ре на. Са го вор ник је ис та као да су це не у Узо ру и 
Про гре су би ле ја ко слич не, ско ро исте, али „да су се мно
ги рас пра вља ли” ко ја про дав ни ца је јеф ти ни ја. Ис пи
та ник је та ко ђе на вео ка ко се „он нај ви ше за др жа вао на 
штан ду на ко јем су би ле играч ке”.

Дру га ис пи та ни ца са ко јим је оба вљен раз го вор о 
роб ној ку ћи Про грес је ис та кла да је има ла по зна ни ка 
ко ји ка да је Норк отво рен, ни је же лео ни ка да да од ла зи 
у ње га твр де ћи да у ње му „ку пу ју на пу ва ни”, од но сно 
они ко ји се пра ве ва жни и да је он увек из прин ци па и 
„ина та” стал но ку по вао у Про гре су. Она је та ко ђе опи са ла 
ка ко су се „љу ди стал но рас пра вља ли” да ли „је бо љи Узор 
или Про грес, а ка сни је Норк и Сто текс”. Та ко ђе је исти 
слу чај био, на во ди она „и ка да је отво рен Ба зар”.

Тре ћи ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о 
Узо ру и Про гре су је ис та као ка ко је као де те то ком ше зде
се тих у Про гре су ку по вао слат ки ше, од но сно „бом бо не 
са ле шни ком об ли ве не чо ко ла дом, бом бо не од це лог 
зр на су вог гро жђа об ли ве ног чо ко ла дом и бом бо не од 
це лог зр на ка фе са ли ке ром об ли ве не чо ко ла дом”. Са го
вор ник је на по ме нуо да су се „све ове бом бо не ку по вале 
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на гра ме”. Он се та ко ђе се ћа и раз ли чи тих про из во да, 
од но сно слат ки ша ко је је про из во дио, Kraš (из За гре ба), 
Kan dit (из Оси је ка), Зве че во ( из По же ге), а ка сни је и Со ко 
Штарк (из Бе о гра да). Овај са го вор ник је при ча ју ћи о 
слат ки ши ма у Про гре су и Узо ру, ис та као ка ко се слат ки 
про из во ди ко је је про из во дио Ба нат „уоп ште ни су про
да ва ли ни у Узо ру ни у Про гре су”, да су би ли ло шег ква
ли те та „пу ни ше ће ра, са ма ло ка каа и гад ним мле ком” и 
да „их је јео са мо код род би не по се ли ма где су они би ли 
по пу лар ни”, од но сно у ко ји ма су се, по ње го вим ре чи ма 
„нај че шће ку по ва ли”. Он је при ча ју ћи о Про гре су ка ко 
је у ње му ку по вао слат ки ше и играч ке као де чак, ис та као 
да „и дан да нас има осе ћа но стал ги ју и да са су за ма гле
да на ло ка ци ју на ко јој се Про грес на ла зио”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу роб ну ку ћу Норк

Ло ка ци ја: угао Је вреј ске ули це и Бу ле ва ра Ми хај ла Пу пи на

Ис пи та ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овој роб
ној ку ћи ис ти че „ка ко је она би ла хит ка да је отво ре на” 
као и да је „би ла ја ко по пу лар на на ро чи то се дам де се тих 
го ди на”. Он је ис та као ка ко је „Норк био са вре ме ни пан
дан Про гре су и Узо ру” и да су се, ка да је отво рен „сви 
чу ди ли због по крет ног сте пе ни шта ко је је имао”. Пре ма 
ње го вим ре чи ма „Но во сад ска ор га ни за ци ја роб них ку
ћа је би ла по пу лар на и што је има ла два спра та”, од но сно 
због ве ли чи не про дај ног про сто ра.

Дру ги са го вор ник ис ти че да су се на кон што је 
отво рен Норк, као што су пре то га по сто ја ли „љу би те љи 
Про гре са или Узо ра”, по ја ви ли и „љу би те љи Нор ка”, иа ко 
да ни ко „од њих ни је знао да об ја сни за што су љу би те љи 
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Про гре са, Узо ра или Нор ка”. Он се при се ћа ка ко је то ком 
се дам де се тих го ди на стал но „слу шао по гра ду ме ђу про
ла зни ци ма” или од „сво јих по зна ни ка о Нор ку”, од но сно 
о то ме „ка ко иду у Норк”. Пре ма ње го вим ре чи ма, ка да 
је отво рен Норк, мно ги ви ше ни су же ле ли да „од ла зе у 
Про грес и Узор твр де ћи да су за ста ре ли” у од но су на Норк 
у ко јем је био ве ћи из бор про из во да. 

Ис пи та ни ца са ко јом је оба вљен раз го вор о Нор ку, 
ис ти че да је „он био пра ви хит ме ђу Но во са ђа ни ма ка да 
су га отво ри ли”, али и да су „це не би ле ви ше не го у Про
гре су и Узо ру”. Та ко ђе, се ћа се, да су се „љу ди хва ли ли да 
су не ку ствар ку пи ли у Нор ку”. Ме ђу тим, пре ма ње ним 
ре чи ма, број ни љу ди по пут ње на при мер ко ји су во ле ли 
Про грес, или они ко ји су во ле ли Узор „ни су се про да ва ли 
ла ко”, од но сно ни су „пра ви ли фа му од Нор ка”. Се ћа се 
ка ко „њен по зна ник ко ји је во лео Про грес на мер но ни је 
ку по вао у Нор ку”, при че му је твр дио „ка ко не ће да ку
пу је у Нор ку за то што та мо ку пу ју сви на пу ва ни”.

Се ћа ња на не ка да шњу про дав ни цу,  
та ко зва ну про ла зну На му

Ло ка ци ја: про стор из ме ђу По зо ри шног тр га и Ули це кра ља 
Алек сан дра

Та ко зва на про ла зна На ма, про дав ни ца оде ће, на ла
зи ла се из ме ђу да на шњег По зо ри шног тр га и Ули це краља 
Алек сан дра, од но сно има ла је два ула за из две па ра лел не 
ули це, те је сто га ме ђу гра ђа ни ма Но вог Са да по пу лар но 
на зи ва на „про ла зна”.

Јед на од ин фор мант ки ња са ко јом је во ђен раз го вор 
о овој про дав ни ци, об ја шња ва ла је на ко јој се ло ка ци ји 
она на ла зи ла ис ти чу ћи да је „је дан од ула за био на ме сту 
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Па ри ског ма га зи на”. Она је у про дав ни ци ку по ва ла „раз
ли чи те ства ри од осам де се тих го ди на па све док ни је 
за тво ре на”. Са го вор ни ца је ис та кла „ка ко је На ма би ла у 
гра ду по зна та по бо љој ро би не го у Про гре су или Узо ру”.

Ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о овој про
дав ни ци се ћа се да је као де чак још то ком ше зде се тих 
го ди на „че сто са ма мом од ла зио” у ту про дав ни цу и да 
ју је звао „про ла зна Ма ма”, с об зи ром на то да је ње го ва 
мај ка „ве чи то би ла у тој про дав ни ци”. Та ко ђе, се ћа се 
ка ко је во лео са мо стал но да про ла зи кроз њу, ко ри сте ћи 
је као „про лаз и пре чи цу из ме ђу две ули це”. Се ћа се, да 
се у кру гу ње го ве по ро ди це „ја ко че сто при ча ло о про
ла зној На ми” и да је она „би ла по јам”. 

Лич на се ћа ња на по сла сти чар ни цу Си ти  
на По зо ри шном тр гу

Ло ка ци ја: По зо ри шни трг

Је дан од ис пи та ни ка са ко јим је оба вљен раз го вор 
о не ка да шњој Си ти (City) по сла сти чар ни ци ис та као је 
„ка ко је она би ла по све дру га чи ја од оне ко је се да нас 
на ла зи на истом ме сту”. Се ћа се ка ко је још од де тињ ства 
и го ди на ма ка сни је по вре ме но од ла зио „на чу ве ни ри
го јан чи ко лач” ко ји је „ја ко во лео”. Та ко ђе по вре ме но би 
ку по вао и „ке стенпи ре и крем”. При ли ком раз го во ра 
ис при чао је за ни мљи вост ко ја се де ша ва ла ка да би од 
про да ва чи це ко ја је пре ма ње го вим ре чи ма „би ла Ма ђа
ри ца” на ру чи вао крем. На и ме, про да ва чи ца у Си ти ју 
га је, то ком ше зде се тих го ди на сва ки пут ка да би као 
„ма ли де чак на ру чи вао крем”, увек упит но пи та ла да ли 
„хо ће кре е е ма” са спе ци фич ним „ма ђар ским на гла ском”. 
За то је он „ми слио да се та ко ка же пра вил но”, па је увек 
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пред дру го ви ма „при чао ка ко је јео кре е му у Си ти ју”, 
на шта су га „школ ски дру го ви чуд но гле да ли и за дир
ки ва ли”. Се ћа се рас пра ве са ње го вим нај бо љим дру гом 
о то ме ка ко се пра вил но ка же, при че му је он на дру гов 
ар гу мент „да је кре ма оно што се ма же на ци пе ле и са чиме 
се чи сте зу би”, од го ва рао „ка кав крем, ваљ да кре е е ма, 
ваљ да зна ју они шта про да ју”. Чак и на кон што је са знао 
да се за пра во за и ста ка же крем, он је тај „ко лач и да ље звао 
кре е е ма за то што му се до па да ло ка ко је то зву ча ло”. Тако 
је и „го ди на ма ка сни је ка да се про ме ни ла про да ва чи ца”, 
ис пи та ник ис та као ка ко би увек ка да је на ру чи вао тај 
ко лач „ко ји је био у ча ши у ви ду шла га”, увек при ли ком 
на ру чи ва ња го во рио „јед ну кре е е му мо лим”. Ис пи та ник 
је у ову по сла сти чар ни цу од ла зио од сре ди не ше зде се тих 
го ди на до кра ја се дам де се тих или по чет ка осам де се тих 
го ди на, док се пре ма ње го вим ре чи ма „ни је про ме нио 
њен вла сник”, од но сно „док ни је опао ква ли тет ко ла ча”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњу про дав ни цу  
Ју го пла сти ка на По зо ри шном тр гу

Ло ка ци ја: По зо ри шни трг

Ин фор мант ко ји је опи си вао не ка да шњу про дав ни
цу Ју го пла сти ка ко ја се на ла зи ла на да на шњем По зо ри
шном тр гу, од но сно у јед ној од згра да пре ко пу та Срп
ског на род ног по зо ри шта, ис та као је ка ко је „углав ном 
та про дав ни ца би ла стра хо ви то ак тив на то ком лет ње 
се зо не” и да су се у „про дав ни ци пла стич них про из во
да фа бри ке Јо го пла сти ка из Спли та ку по ва ле ства ри за 
мо ре”. Се ћа се ка ко је од нај ра ни јег де тињ ства, по чет ком 
и сре ди ном ше зде се тих го ди на то ком лет њих ме се ци, пре 
од ла ска на мо ре од ла зио са ро ди те љи ма у ову про дав ницу 
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где су ку по ва ли „углав ном гу ме за пли ва ње ко је су би ле 
у об ли ку кру га, пла стич не па пу че, ја сту чи ће и ду ше ке 
за ле жа ње на пла жи, он да лоп те на на ду ва ва ње” итд. 
Ис пи та ник се се ћа да је ве ћи на про из во да ко ја се про
да ва ла у овој про дав ни ци „би ла на на ду ва ва ње од твр
де пла сти ке ко ја је би ла ква ли тет на, али је би ла ло ше 
ле пље на”, па су се ку пље ни пред ме ти „че сто од ле пљи
ва ли по ша во ви ма”, од но сно да про из во ди ни су тра ја ли 
ду же „од две се зо не”. За то су, ка ко се се ћа, ку пље не пред
ме те „ја ко че сто ле пи ли фле ки ца ма за би цикл”, од но сно 
фле ки ца ма за „гу ме за би цикл, ти гар и дру гим ле пи
ли ма”. По себ но му је остао у се ћа њу „ми ри си пла сти ке” 
ко ји му је при јао па је „увек ка да би ушао у про дав ни цу 
ду бо ко уди сао ми ри се”, при че му је на по ме нуо да је ула
ском у про дав ни цу „већ осе ћао ми рис и мо ра, Сун ца и 
сла не во де”. Од но сно ка ко је ис та као ис пи та ник „чим 
би осе тио ми рис пла сти ке у рад њи, већ је знао да ће 
уско ро да се ку па”. Це не и ква ли тет про из во да је пре ма 
ре чи ма са го вор ни ка ва ри рао и „би ло је по не што за сва
чи ји џеп”.

Дру га са го вор ни ца са ко јом је оба вљен раз го вор о 
овој про дав ни ци се се ћа ка ко „су про дав ци увек ја ко 
би ли нер во зни и не при јат ни”, да се „увек че ка ло у ре ду” 
и „да су сви би ли нер во зни, и куп ци и про дав ци по што 
су сви је два че ка ли да оду на мо ре”. Ис пи та ни ца се се ћа 
да је као де те са мај ком че сто че ка ла то ком ју ла „у ре ду 
ис пред про дав ни це ко ји се про те зао и не ко ли ко ме та ра 
ис пред ула за” у про дав ни цу. Опи су ју ћи ат мос фе ру у 
про дав ни ци, ис пи та ни ца је ис та кла ка ко су „сви би ли 
нер во зни и сви као да су већ ви ше би ли на мо ру не го у 
про дав ни ци”.
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Лич на се ћа ња на не ка да шњи Ко ми си он  
у Змај Јо ви ној ули ци

Ло ка ци ја: Змај Јо ви на ули ца

Ин фор мант са ко јим је раз го ва ра но о ко ми си о ни ма 
у гра ду, ис та као је да је као де те у ко ми си о ну ко ји се на
ла зио „по ред не ка да шње про дав ни це Зе нит и књи жа ре 
Свје тлост”, сре ди ном ше зде се тих го ди на „по пут све 
оста ле де це у њи ма нај че шће ку по вао жва ке” и ка ко је 
„то би ло не што не ве ро ват но”. По себ но се се ћа „ци га рет 
жва ка”, као и „ба зо ка жва ка у об ли ку ква дра – ма ле пло
чи це”, ко је су пре ма ње го вим ре чи ма „би ле уку сне с обзи
ром на то да су би ле из уво за” за раз ли ку од свих жва ка 
„до ма ће про из вод ње код ко јих се нај ви ше осе ћао ше ћер”. 
Са го вор ник је ис та као „да су те жва ке би ле ја ко ску пе, 
да су до но ше не из Аме ри ке” и да су „се про да ва ле на ко
мад или чак на по ла ко ма да”. Ис пи та ник је ис та као да 
су оне за пра во пред ста вља ле „углав ном ими та ци ју ка мел 
ци га ре та” с об зи ром на то да им „је и ку ти ја би ла слич
на ка мел ци га ре та ма”. Та ко ђе, на по ми ње ка ко су ба зо ка 
жва ке „има ле сли чи це, док их ци га рет жва ке ни су има
ле”. Се ћа се ка ко је жва ка ње тих жва ка пред ста вља ло 
не ку вр сту „ими џа у основ ној шко ли”, као и да су „де ца 
раз вла чи ле те жва ке ка ко би се ви де ло да су ро зе бо је” 
за раз ли ку од „до ма ћих ко је су би ле бе ле бо је”. При чају
ћи ка ко је ку по вао жва ке у ко ми си о ни ма, се тио се ка ко 
је ње гов друг из раз ре да јед ном „украо но вац од ро ди
те ља” и ка ко је „ку пио це лу ку ти ју тих жва ка” о че му је 
„при ча ла це ла шко ла”. На по ми ње да су га при ли ком 
ку по ви не „ци га рет жва ка”, „пет пу та пи та ли да ли он 
има па ра, пре не го што су от ку ца ли на ре ги стар ма ши
ни то па ко ва ње жва ка”. Ис пи та ник је та ко ђе на вео ка ко 
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су до ма ће жва ке ко је „су се зва ле фа во рит” нај че шће он 
и ње го ви дру го ви „ку по ва ли у Про гре су”, као и да су оне 
би ле у об ли ку „ма лих тан ких пло чи ца и ја ко твр де са 
не ким сли чи ца ма фуд ба ле ра”. За раз ли ку од уво зних 
жва ка, пре ма ре чи ма са го вор ни ка „Фа во рит се те шко 
жва као и на кра ју се гу тао јер ни је имао ела стич ност”. 
При ча ју ћи о ку по ви ни ино стра них жва ка са го вор ник 
је та ко ђе ис та као „ка ко су мно ги жва ке пре ко но ћи држа
ли у ча ши или шо љи во де”, од но сно да их ни су ба ца ли 
„и по не ко ли ко да на”, као и да су „мно ги, као и он и ње
го ва се стра” че сто „др ве ним ро зе или цр ве ним бо ји ца
ма бо ји ли обич не жва ке” ка ко би се „у шко ли хва ли ли 
да жва ћу ба зо ку”

Лич на се ћа ња на не ка да шњи Ко ми си он  
на По зо ри шном тр гу

Ло ка ци ја: По зо ри шни трг

Ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о овом ко
ми си о ну, об ја шња ва ју ћи и по ку ша ва ју ћи да се се ти тач
не згра де у ко јој се он не ка да на ла зио, ис та као је ка ко је 
ње гов отац во лео да по се ћу је све ко ми си о не у гра ду „ку
пу ју ћи раз ли чи те ства ри, пре све га руч не са то ве”, при 
че му је на по ме нуо ка ко су „по ред овог ко ји је био на 
По зо ри шном тр гу, то ком ше зде се тих го ди на по сто ја ли 
ко ми си о ни у Змај Јо ви ној ули ци по ред не ка да шње про
дав ни це Зе нит, у Ми ле ти ће вој ули ци бли зу ча сов ни
чар ске рад ње Ку ра њи”, као и „у Ду нав ској, бли зу угла са 
Змај Јо ви ном”.

Дру ги ис пи та ник је ис та као ка ко је у овом као и у 
оста лим ко ми си о ни ма „углав ном би ло тех нич ке ро бе”, 
као и „не што уво зне ита ли јан ске гар де ро бе”, од но сно 
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да су сви би ли ка рак те ри стич ни по „ро би са За па да”. 
Пре ма ње го вим ре чи ма „од ла зак и ку по ви на ро бе из ко
ми си о на је пред ста вља ло не ку вр сту ста ту сног сим бо ла”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи ре сто ран Гур ман  
у Ње го ше вој ули ци

Ло ка ци ја: Ње го ше ва ули ца

Са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овом 
ре сто ра ну, ис та као је да је још као де те са ро ди те љи ма 
од ла зио по вре ме но не де љом на по ро дич ни ру чак у овај 
ре сто ран. Пре ма ње го вим ре чи ма по себ но је био „ква ли
те тан ро штиљ”. Са го вор ник је та ко ђе на вео да је на исти 
на чин од ла зио и у ре сто ран Па лић, али да је Гур ман био 
не што „бо љи што се ти че хра не”, као и да су у оба ресто
ра на „пу шта ни пре но си спорт ских утак ми ца са ра ди ја”. 
Са го вор ник је та ко ђе на вео да је „ре сто ран Гур ман био 
ма ло ску пљи од Па ли ћа”, као и да је био „леп ше сре ђен”, 
од но сно да је из гле дао „кла сич ни је и го спод ски је” за 
раз ли ку од ре сто ра на Па лић ко ји је пре ма ње го вим ре
чи ма био уре ђен „по пут по луби феа”.

Дру га са го вор ни ца, бив ша сту дент ки ња књи жев но
сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту, би ла је ма ло де таљ ни ја 
у опи си ма ре сто ра на Гур ман у Ње го ше вој ули ци, пре ко 
пу та Фи ло зоф ског фа кул те та, ко ји се не ка да на ла зио у 
стро гом цен тру гра да. „Ов де су се оку пља ли сту ден ти, 
али и про фе со ри са тог фа кул те та. Гур ман је био ’про
ду же на рукa’ Три би не мла дих, али не тре ба пре ско чи ти 
ни лист In dex, чи ји су се са рад ни ци, као и Уред ни штво 
са ста ја ли баш у Гур ма ну. Ов де је утвр ђи ва на кон цеп ци ја 
ли ста, до вр ша ва ни увод ни ци, рас пра вља ло се о сло бо
ди, прав ди, исти ни, књи жев но сти…. Ра до ви ђен гост, био 
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је и чу ве ни про фе сор свет ске књи жев но сти, Сре тен (Сре
та) Ма рић, фран цу ски ђак и ка сни је про фе сор и ње гов 
аси стент Ђор ђи је Ву ко вић (по зна ти, твр ди ше зде се то
смаш). Сту ди ра ли смо ју го сло вен ску књи жев ност, али 
свет ска је би ла глав на. Ов де смо пр ви пут чу ли за Вол та 
Вит ме на, фран цу ске аван гар ди сте, али и сли ка ре, му зи
ча ре… Они од ва жни ји, ре ци то ва ли су (та да био је по
пу ла ран Бран ко Миљ ко вић), го во ри ли на и зуст и це ле 
стра ни це До сто јев ског, Каф ке, Ма на, Хак сли ја…има ли 
смо и кру жок за ту ма че ње свет ске по е зи је. За ни мљи во 
је, да су ту до ла зи ли и Бе о гра ђа ни, Гур ман је био ’култ
на ка фа на’ ре зер ви са на за сло бо до ум не, али ис кљу чи во 
’фи ло зо фе’ (сту ден те Фи ло зоф ског фа кул те та), ка ко су 
нас зва ли кел не ри. Би ло је то вре ме кад је би ло пре сти
жно чи та ње и то што ви ше, а на ро чи то на фран цу ском 
и не мач ком, ру ски ни је био та да у мо ди, али До сто јев ски 
је сте. Гур ман је не мо гу ће осве жи ти у се ћа њу без слав ног 
про фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та, Пе тра (Пе ре) Мужи
је ви ћа и ње го вог аси стен та Сло бо да на (Бо бе) Ми ле ти ћа, 
пр ви увек с лу лом, дру ги увек уде шен пре ма гра ђан ској 
мо ди, са сви ле ним ша лом ис под око врат ни ка сне жно 
бе ле ко шу ље. 

Ми, сту ден ти, над ме та ли смо се у зна њу, та да је било 
ва жно би ти оба ве штен о све му што се де ша ва не са мо на 
Фа кул те ту, гра ду, већ и у це лој зе мљи, би ло је пре сти
жно оби ла зи ти ан ти ква ри ја те у За гре бу, Бу дим пе шти 
и Бе чу. Та ко ђе, пу то ва ти у Лон дон. О то ме смо за тим 
оп шир но при ча ли у Гур ма ну, уз чај од ли пе, а пу то ва ња 
смо сма тра ли ши рим обра зо ва њем. По зна ва ње европ
ских то ко ва у књи жев но сти, али и кул ту ри уоп ште, било 
је на ли сти при о ри те та до брих, нај бо љих сту де на та. Најза
ни мљи ви ја је при ча, ко ја је ушла у ле ген ду о овој ка фани, 
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да је је дан од сту де на та са ти ма та ко бри љант но ту ма чио 
Ра блеа, да је про фе сор тра жио ин декс да му упи ше оце
ну. Гур ман је био не ка вр ста ’учи ли шта’, бо ра вак у ње му, 
ма кар на крат ко, био је ста ту сни сим бол не сам но во сад
ских, већ и бе о град ских сту де на та.” На кра ју је ис та кла: 
„У Гур ма ну је на руч ку, дав не, 1962, био и но бе ло вац Иво 
Ан дрић, при ли ком по се те чу ве ном Из да вач ком пред у
зе ћу Ма ти це срп ске (ви ше не по сто ји) у дру штву Ми ре 
Јо ва но вић, тех нич ког уред ни ка Пред у зе ћа, ле ген де срп
ског (и ју го сло вен ског) из да ва штва. При сут ни сту ден ти 
су се ти ска ли са мо да га по здра ве. При ча ло се ме ђу сту
ден ти ма о то ме и де це ни ја ма ка сни је, био је то пр во ра
зред ни до га ђај. Као не ка по твр да о Гур ма но вом пре сти жу 
у књи жев ним кру го ви ма”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи ре сто ран Па лић

Ло ка ци ја: у око ли ни да на шњег Срп ског на род ног по зо ри шта

Ин фор мант са ко јим је раз го ва ра но о овом ре сто ра
ну, ис та као је да се „он на ла зио на ме сту да на шње згра де 
Срп ског на род ног по зо ри шта”, као и да је „још од ра ног 
де тињ ства од ла зио не де љом по сле под не на по ро дич не 
руч ко ве са ро ди те љи ма и се стром у ње га”. Остао му је у 
се ћа њу и по то ме „што су са ра ди ја еми то ва не спорт ске 
еми си је и пре но си утак ми ца”, што је за ње га „де ло ва ло 
не ка ко де пре сив но, на ро чи то ка да је дан био тму ран”. 
По себ но га је ири ти ра ло што је ра дио био пу штен „ја ко 
гла сно, чак до те ме ре да се ни је мо гло нор мал но раз го
ва ра ти”. Се ћа се та ко ђе, да су по је дин ци „то ком руч ка 
чак и на ви ја ли”. Ис пи та ник је та ко ђе на вео ка ко су се 
број ни по је дин ци че сто рас пра вља ли „да ли је био бо љи 
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ре сто ран Па лић или Гур ман, исто као што су се рас пра
вља ли да ли је био бо љи Про грес или Узор”. Пре ма ре чи ма 
са го вор ни ка, оба ре сто ра на су има ла „слич ну хра ну”, па 
му је би ло чуд но што се „љу ди рас пра вља ју ко ји је од та 
два ре сто ра на бо љи”. 

Лич на се ћа ња на Млеч ни ре сто ран и ка сни ји  
Грил 11 у Та нур џи ће вој па ла ти

Ло ка ци ја: Ули ца Мо де не

Је дан од са го вор ни ка са ко јим је раз го ва ра но о не
ка да шњем млеч ном ре сто ра ну, ис та као је ка ко је он био 
по знат по „ма сном бу ре ку” и ка ко је овај ре сто ран био 
је дан од „нај ве ћих млеч них ре сто ра на у гра ду”. Од ла зио 
је ре дов но у ње га „све док ни је за тво рен сре ди ном се дам
де се тих го ди на ка да је пре у ре ђен у Грил”. Се ћа се ка ко је 
у овај ре сто ран од ла зио као де те „по чет ком ше зде се тих 
го ди на” и ка ко ни ка да ни је мо гао „да по је де цео бу рек”, 
та ко да је оста так бу ре ка обич но по сле ње га „јео ње гов 
отац”. Ис пи та ник је та ко ђе ис та као да се се ћа „алу ми
ни јум ских ви љу шки ко је му се ни су до па да ле” и да му 
се мно го ви ше до па дао „млеч ни ре сто ран код би о ско па 
Зве зда у ко јем су би ле ви љу шке од рост фра ја”. Ка сни је 
је „Млеч ни ре сто ран пре у ре ђен ка да је по стао елек трични 
Грил ре сто ран”, ис та као је са го вор ник.

Дру га ин фор мант ки ња са ко јом је оба вљен раз го вор 
о не ка да шњем млач ном ре сто ра ну, од но сно ка ко га је она 
зва ла ’млеч њакгрил’, ис та кла је да је „се дам де се тих го
ди на до ла зи ла као де вој ка са дру штвом да је де ра зно ра зне 
ства ри ко је су при пре ма не на гри лу”, као и да „се се ћа 
ре до ва за по га чи це и ме ки ке” ко ји ма је „це на би ла ја ко 
ни ска” и ко је су „се про да ва ле у ве ли ким ко ли чи на ма”.
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Тре ћи ис пи та ник са ко јим је оба вљен раз го вор о 
млеч ним ре сто ра ни ма и ка фепо сла сти чар ни ци За греб, 
ис та као је ка ко су „нај бо љи сен дви чи” би ли упра во у 
овом ре сто ра ну, од но сно, ка ко га је он на звао млеч њак. 
Пре ма ње го вом ми шље њу, они у „три на е сти ци и За гре бу 
ни су би ли ни до чла на ка они ма у млеч ња ку”.

Лич на се ћа ња на Млеч ни ре сто ран и ка сни ји  
Грил 13 на ме сту да на шњег Апо ло цен тра

Ло ка ци ја: да на шњи Апо ло цен тар

Је дан од ис пи та ни ка са ко јим је раз го ва ра но о овој 
ло ка ци ји, ис та као је да је Млеч ни ре сто ран код „би о ско
па Зве зда по сто јао до осам де се тих го ди на”, од но сно до 
пре у ре ђе ња обје ка та на овом по те зу при ли ком из град
ње Апо ло цен тра. Са го вор ник је опи су ју ћи ен те ри јер 
не ка да шњег ре сто ра на ис та као ка ко је ра них ше зде се
тих го ди на „ре сто ран имао сто ло ве са мер мер ним пло
ча ма” и ка ко су „по сто ја ла и два или три ни жа сто чи ћа, 
на ме ње на за де цу”. Ис пи та ник се се ћа ка ко су се „у ре сто
ра ну пра ви ле ме ки ке и бе ла ка фа”, ко је је она нај че шће 
ку по вао, али да је би ло „и мно го то га дру гог”. На по ме
нуо је да је бе ла ка фа „би ла од лич на” и да да нас „ниг де 
ви ше не по сто ји та ква”. Ка сни је је „то ком се дам де се тих 
ов де отво рен пр ви грил у гра ду”, ис та као је ин фор мант, 
при то ме опи су ју ћи ка ко је из гле да ла „ве ли ка ме тал на 
елек трич на пло ча на ко јој је при пре ма но ме со и раз ли
чи ти омле ти”.

Дру гом ис пи та ни ку ко ји је при чао о гри ло ви ма у 
Но вом Са ду, од но сно о млеч ним ре сто ра ни ма, оста ло 
је у се ћа њу је ка ко је „во лео да уз по га чи це или ме ки ке 
пи је јо гурт ко је је осо бље слу жи ло у ста кле ним ча ша ма 
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и ко је су ста ја ле по ре ђа не у ви три на ма са пе ци ви ма”. 
Пре ма ње го вим ре чи ма, овај про стор је ка сни је био Грил 
13, ко ји је „ли чио на не ка кву сту дент ску мен зу где је 
ве чи то би ла га ла ма и где је ве ћи ном до ла зи ла омла ди на” 
ко јој је и „он та да при па дао”.

Ис пи та ни ца ко ја се при се ћа ла Гри ла 13 се дам де се тих 
го ди на, ис та кла је ка ко јој је „ре сто ран остао у се ћа њу 
по уку сним сен дви чи ма са ма јо не зом ко је су у ре сто ра
ну спре ма ли по сво јој тај ној ре цеп ту ри”.

Че твр ти ис пи та ник је ис та као ка ко је као „сред њо
шко лац у Грил до ла зио на бу рек ко јег је та ма нио у вели
ким ко ли чи на ма”. Та ко ђе, се ћа се и „не ве ро ват но до брих 
сен двички фли са до ма ћим ма јо не зом” ко ји су има ли 
„бо жан ски ста тус” ме ђу ње го вим дру го ви ма.

Пе ти са го вор ник са ко јим је по ку шан раз го вор о 
овом ре сто ра ну, са мо је ре као „At he ist Rap све је фи но 
об ја снио, и ат мос фе ру и ма су, јед но став но све „са мо од
слу шај пе сму и од мах ћеш осе ти ти ми рис и укус Гри ла 
са све љу ди ма у ње му”. Он да је ре вол ти ра но и нео д ређе но 
опсо вао оне ко ји су га сру ши ли и уме сто ње га на пра ви
ли ме сто, где, ка ко је ис та као „да нас про да ју пла стич ну 
хра ну”. 

Лич на се ћа ња на не ка да шњи На род ни би о скоп  
у Та нур џи ће вој па ла ти

Ло ка ци ја: Ули ца Мо де не

Је дан од ин фор ма на та са ко јим је оба вљен раз го вор 
о не ка да шњем На род ном би о ско пу на про сто ру на ко јој 
се не ка да на ла зио, де таљ но је опи си вао ка ко се у ње га 
ула зио и где је би ла бла гај на, као и где су нај че шће ста
ја ли тап ка ро ши ка ра та и „љу ди ко ји су про да ва ли у 
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це ге ри ма сун цо кре то во и бун де ви но се ме у раз ли чи тим 
фи ше ци ма”. Он је ис та као да је ов де гле дао пр ви „ко лор 
филм у жи во ту”, за ко ји ис ти че да ми сли да је „био пр ви 
ко лор филм ко ји се по ја вио у гра ду и ко ји се звао Пе вач 
лу та ли ца”. Са го вор ник је ис та као ка ко је овај „аме рич
ки филм о мек сич ком пе ва чу” пред ста вљао „пра во чу до 
и да су сви до ла зи ли да га ви де за то што је био у бо ји”. 
Пре ма ње го вим ре чи ма, он је „при ка зи ван не где 1962, 
или 1963. го ди не”, не се ћа се тач но, али „се ћа се да је Пе вач 
лу та ли ца” на ње га „због ко ло ра оста вио јак ути сак”. 
Упра во је овај филм, ка ко је са го вор ник на по ме нуо био 
„пр ви филм” ко ји је по гле дао „са дру гом” с об зи ром на 
то да је пре то га „на фил мо ве ишао са мо са ро ди те љи ма”. 
Ујед но, та да се пре про јек ци је и до го дио је дан ин ци дент, 
због ко јег се „ја ко до бро се ћа тог фил ма”. На и ме, пре ма 
ре чи ма са го вор ни ка че сто су „око би о ско па ста ја ла ром
ска де ца са Кли се ко ја су кра ла кар те ма њој де ци”. Ин фор
мант је ис та као, да се упра во та да „до го ди ло да га је је дан 
ма ли Ром уда рио по ру ци, да му је узео кар те за филм и 
по чео да бе жи”. Ка ко са го вор ник ис ти че, за тим су „он и 
ње гов друг Ми ле тр ча ли за ло по вом” и на ње го ву „сре ћу, 
ма лог ло по ва је ухва тио не ко од про ла зни ка, из ву као му 
уши и вра тио је ње му и ње го вом дру гу кар те за филм”, 
та ко да су сти гли „сре ћом на вре ме да се вра те до би о
ско па да гле да ју филм”. Ис пи та ник се, при ча ју ћи о град
ским би о ско пи ма, се тио и ка ко је „ње го ва ма ма не на мер
но увек оба ве зно ка сни ла на по че так фил ма” и да ју је 
за тим „тет ки ца са ба терлам пом уво ди ла у са лу и спро
во ди ла до ње ног ну ме ри са ног ме ста”. То је пре ма ре чи
ма са го вор ни ка че сто иза зи ва ло не го до ва ње пу бли ке и 
ње го ва мај ка се због то га „увек на глас из ви ња ва ла свим 
при сут ним у пу бли ци”. Ис пи та ник је кроз смех на во дио 
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ка ко су „број ни гле да о ци по пут ње го ве ма ме ка сни ли на 
пред ста ве”, да су „про пу шта ли жур нал” и да је то „иза
зи ва ло не го до ва ње пу бли ке уз раз ли чи те по ви ке”. Испи
та ник се при се ћа да су чак „не ки ужи ва ли да ула зе на
кнад но са ба те ри јом у би о скоп ске са ле”, од но сно да је по
вре ме но и „он сам то ра дио” с об зи ром на то „да је во лео 
да га тет ка са бла гај не до во ди са ба терлам пом до ње го
вог ме ста” у би о скоп ској са ли.

Је дан од ис пи та ни ка је ис та као ка ко је На род ни био
скоп спа дао у „ло ши ју ка те го ри ју град ских би о ско па”, 
од но сно да је нај бо љи „био Ја дран, па Зве зда, па На род
ни, па би о скоп ЈНА”, док у би о скоп Ду нав у Пе тро ва ра
ди ну „ни је ни од ла зио”. Ис пи та ник је та ко ђе ис та као, 
ка ко је вла да ла оп шта не за ин те ре со ва ност за жур на ле 
ка сних ше зде се тих го ди на и да су они вре ме ном уки нути.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи би о скоп Ја дран  
у По штан ској ули ци

Ло ка ци ја: По штан ска ули ца

Ис пи та ник са ко јим је оба вљен раз го вор на овој ло
ка ци ји ис та као је ка ко му је Ја дран био „оми ље ни би о
скоп за то што је имао нај леп шу са лу”, као и да је још од 
ше зде се тих го ди на па све до за тва ра ња би о ско па кра јем 
де ве де се тих или на кон 2000. го ди не „ве о ма ра до од ла зио 
у ње га”. Са го вор ник је, из ме ђу оста лог, ис та као ка ко су 
ше зде се тих го ди на док је „био де чак и ти неј џер” у Ја
дра ну, као и у оста лим би о ско пи ма „све би о скоп ске 
пред ста ве по чи ња ле жур на лом ко ји је био у цр нобе лој 
тех ни ци, као и сви та да шњи фил мо ви”. Опи су ју ћи тзв. 
филм ске но во сти, ко је су се по пу лар но ме ђу гра ђа ни ма 
зва ле „жур нал”, ис пи та ник је на вео ка ко је он за пра во 
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пред ста вљао „пре глед ве сти ко је су тра ја ле око де сет ми
ну та и ко је су по чи ња ле обич но са ве сти ма о Ти ту, где 
је био, шта је ра дио и ка ко су га до че ки ва ли на пу то ва
њи ма”, тј. пре ма ње го вим ре чи ма, жур нал је за по чи њао 
„Ти то вим до го дов шти на ма”, на кон то га су сле ди ле „по
ли тич ке те ме, ве сти са естра де”, као и из „све та мо де” а 
за вр ша вао је пре гле дом спорт ских ве сти. Пре ма ре чи ма 
ис пи та ни ка, жур нал је пре стао да се еми ту је „ка да су 
по че ли да се пу шта ју фил мо ви у ко лор тех ни ци”. Са го
вор ник ис ти че да су пр ви ко лор фил мо ви „би ли пра ви 
бум и нео пи сив до жи вљај”, као и да су „мно ги са мо о 
то ме да ни ма и не де ља ма при ча ли”.

Јед на ин фор мант ки ња са ко јом је оба вљен раз го вор 
о овом би о ско пу ис ти че „ка ко је че сто мо ра ла да ку пу је 
кар те од тап ка ро ша за ду пло ве ћу це ну”, по што су тап
ка ро ши за „бо ље фил мо ве че сто уме ли да ку пе три де сет 
и че тр де сет кар ти”, та ко да их је „че сто не ста ја ло”. Се ћа 
се да су „мом ци ко ји су до шли са де вој ка ма”, ја ко че сто 
да се „не би обру ка ли, ку по ва ли од тап ка ро ша мно го 
ску пље кар те” с об зи ром на то да су за по је ди не фил мо
ве кар те „бр зо би ле раз гра бље не”.

Је дан од ис пи та ни ка, ис ти че да је „код не ких мла
ђих из пу бли ке” че сто био оби чај да не са че ка ју сам крај 
фил ма, већ да не по сред но пред кра јем про јек ци је „ка да 
већ ви де да је филм пред кра јем уста ну са свог ме ста и 
кре ну да на пу шта ју са лу”, што са го вор ник об ја шња ва 
ти ме да су та кви по је дин ци „во ле ли да се пра ве па мет
ни ка ко они зна ју ка да је филм пред кра јем”, од но сно да 
за вр ша ва. То је пре ма ње го вим ре чи ма че сто иза зи ва ло 
не го до ва ње пу бли ке. Са го вор ник, при ча ју ћи о про јек
ци ја ма фил мо ва у би о ско пи ма на во ди ка ко су че сто при
ли ком раз ли чи тих сце на у фил мо ви ма по је дин ци из 
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пу бли ке „че сто на глас ре а го ва ли”, при че му су му нај упе
ча тљи ви ја се ћа ња оста ла да су при ли ком емо тив них 
сце на „љу бље ња у фил мо ви ма, мно ги до ви ки ва ли шиц 
или миц”. Та ко ђе, се ћа се да су при ли ком од ре ђе них 
сце на не ки „чак и пла ка ли” или ако им се ни је не што у 
фил му до па да ло да су „гла сно ко мен та ри са ли”. Са го
вор ник је при ли ком раз го во ра ис та као да је Ја дран, као 
„уо ста лом и сви би о ско пи ве чи то био по сут оста ци ма 
се мен ки” и да је осо бље „че сто опо ми ња ло љу де из пу
бли ке да не гриц ка ју се мен ке”, од но сно да не ба цу ју 
„остат ке се мен ки на под”. Он се се ћа да је чак и пре про
јек ци је у окви ру филм ског жур на ла по сто ја ла на по ме на 
да по се ти о ци „не ба ца ју се мен ке на под”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи би о скоп Зве зда  
на ме сту да на шњег Апо ло цен тра

Ло ка ци ја: По зо ри шни трг

Са го вор ни ца са ко јом је раз го ва ра но о овој ло ка ци
ји, се ћа се ка ко су то ком ше зде се тих го ди на ис пред би о
ско па „стал но ста ја ли се мен ка ро ши и тап ка ро ши ка ра та”. 
Она је при ли ком раз го во ра о не ка да шњим био ско пи ма 
у гра ду ис та кла, ка ко ни су „це не ула зни ца у би о ско пе 
би ле сву да јед на ке”, од но сно да су се раз ли ко ва ле „ка ко 
пре ма би о ско пи ма та ко и по ме сту се ди шта у њи ма”. Она 
је на ве ла да је нај јеф ти ни ји „стал но био би о скоп Ду нав 
у Пе тро ва ра ди ну”. Ин фор мант ки ња је та ко ђе ис та кла „да 
су у сва ком од би о ско па нај ску пље би ле ло же ко је су се 
углав ном на ла зи ле на ћо шко ви ма бал ко на би о ско па”. 
Пре ма ње ним ре чи ма, ло же су по сто ја ле „не са мо у био
ско пу Зве зда, већ и у Ја дра ну, као и у На род ном би о ско
пу”. Опи су ју ћи ло же, ин фор мант ки ња је ис та кла „ка ко 
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су се у њи ма на ла зи ле по крет не др ве не сто ли це, и за то 
су се фил мо ви мо гли удоб ни је гле да ти”. Пре ма ње ним 
ре чи ма, она је „док је би ла мла ђа то ком ше зде се тих и се
дам де се тих го ди на нај че шће ку по ва ла кар те за ло жу са 
по ро ди цом а за тим ка сни је са сво јим при ја те љи ма”. Пре
ма ње ним ре чи ма, ло же „су се раз ли ко ва ле пре ма ве ли
чи ни и бро ју сто ли ца” а „ка да је би ла мла да, по себ но су 
би ле по пу лар не ме ђу па ро ви ма”. Са го вор ни ца је ис та кла 
и ка ко су нај ску пље кар те из у зев у ло жа ма би ле „у пр вом 
ре ду бал ко на”, док су „нај јеф ти ни је кар те би ле оне ко је 
су се на ла зи ле у пр вом ре ду у пар те ру до плат на”.

Је дан од ис пи та ни ка са ко јим је оба вљен раз го вор 
о град ским би о ско пи ма то ком ше зде се тих и се дам де се
тих го ди на је ис та као да је за „Зве зду би ло ка рак те ри стич
но да је по сто јао ма ти не”, од но сно да су по сто ја ле про
јек ци је фил мо ва и „то ком да на”. Пре ма ње го вим ре чи ма 
„из у зев три про јек ци је из ме ђу 16 и 20 ча со ва, би о скоп 
Зве зда је имао про јек ци је фил мо ва и пре под не. Са го вор
ник се се тио ка ко је „че сто бе жао са дру го ви ма са ча сова 
из шко ле и од ла зио на ма ти не у Зве зду”.

Лич на се ћа ња на не ка да шњи би о скоп ЈНА  
код да на шњег Срп ског на род ног по зо ри шта

Ло ка ци ја: дво ри шни део управ не згра де Вој во ђан ске бан ке

Је дан од ин фор ма на та са ко јим је оба вљен раз го вор 
на ло ка ци ји не ка да шњег би о ско па је де таљ но опи си вао 
где се на ла зи ла бла гај на као и са ла би о ско па Ју го сло вен
ске на род не ар ми је. Да нас про стор овог би о ско па пред
ста вља дво ри ште Вој во ђан ске бан ке. Овај са го вор ник је 
на вео „ка ко је то био је дан од ма ње по пу лар них би о ско па 
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у Но вом Са ду, али да је он по ред то га што је по се ћи вао 
би о ско пе Зве зду, Ја дран и На род ни, ве о ма че сто као осно
вац, а и ка сни је то ком ше зде се тих го ди на, ве о ма че сто 
од ла зио у би о скоп ЈНА”. При се ћа се да је у „ње га увек 
од ла зио Ње го ше вом ули цом”. Ис пи та ник је ис та као, како 
су ис пред овог, али и оста лих би о ско па пре про јек ци ја 
фил мо ва увек „ста ја ли про дав ци се мен ки ко ји су би ли 
ин те ре сант ни љу ди раз ли чи тих про фи ла, од то тал них 
џа ба ле ба ро ша и не рад ни ка, пре ко вред них љу ди и пен
зи о не ра до со ци јал них слу ча је ва”. Мно ги од њих су пре
ма ре чи ма са го вор ни ка „би ли љу ди ко ји су до ла зи ли из 
окол них се ла и пре све га са пе ри фе ри је гра да”. Ре спон
дент је опи сао ка ко су „се мен ка ро ши у ру ка ма др жа ли 
ве ли ке це ге ре са др шком у ко ји ма је би ло сун цо кре то во 
и бун де ви но се ме”. На вео је ка ко су це ге ре про дав ци 
„увек др жа ли ис под па зу ха, та ко што је це гер био при
сло њен уз њи хов сто мак”. Са го вор ник је та ко ђе опи сао 
ка ко су про дав ци се мен ки увек има ли у по ну ди „ви ше 
сун цо кре то вог не го бун де ви ног се ме на ко је је би ло ску
пље” и ка ко су са „ча ши ца ма од ра ки је са де бе лим дном, 
нај че шће ста кле ним” ко је су се раз ли ко ва ле по ве ли чи ни 
(за пре ми ни) „про да ва ли се мен ке у па пир ним фи ше ци
ма”. Пре ма ње го вим ре чи ма „по сто ја ло је не ко ли ко ме ра 
и нај че шће је про да вац имао две до три ча ши це ко је су 
ко ри сти ле као до зе за ко ли чи ну”. При ли ком ку по ви не, 
куп ци су тра жи ли од ре ђе ну ко ли чи ну ме ре ну пре ма за
пре ми ни ча ши ца. Са го вор ник је опи сао ка ко су „се мен
ка ро ши стал но пљуц ка ли се мен ке пра ве ћи за зу би це куп
ци ма”, од но сно да су при ли ком про да је „ве чи то гриц ка ли 
се мен ке”. Са го вор ник је кроз смех при ча ју ћи о про дав
ци ма се мен ки та ко ђе на вео „ка ко су сви ти љу ди ко ји 
су про да ва ли се мен ке код свих град ских би о ско па би ли 
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не ка ко жу ти у ли цу са за де бља лим сто ма ком и тан ким 
но га ма” и да су га ро ди те љи ка да је био ма ли, стал но пла
ши ли да „ако бу де јео стал но се мен ке, да ће би ти жут и да 
ће из гле да ти као се мен ка ро ши”. Ис пи та ник је при ча ју ћи 
ис црп но о про да ји се мен ки ис пред би о ско па ЈНА, ис при
чао ка ко су се вре ме ном ме ђу „љу ди ма по ја ви ле при че да 
је бун де ви но се ме та ко сла но за то што про дав ци мо кре 
по ње му и да има ју ја чи урин ко ји због то га што је ду стал
но се мен ке са др жи ви ше со ли”. То је по ње го вим ре чи ма 
„иза зи ва ло сва ка кве ре ак ци је и те о ри је, од то га да ште де 
на со ли, до то га да на мер но то ра де из па ко сти”. Са го вор
ник је ис та као да су на кон ши ре ња тих при ча не ки поје
дин ци, ко је је по зна вао „чак пре ста ли да ку пу ју се мен ке”, 
док су дру ги и да ље „ку по ва ли зби ја ју ћи раз ли чи те шале 
око то га”, или су „пак по је дин ци ку по ва ли ис кљу чи во 
са мо од не ких њи ма зна них и про ве ре них се мен ка ро ша”. 
Пре ма ре чи ма са го вор ни ка „сво се ме је упр кос ра зно ра
зним те о ри ја ма, увек би ло рас про да то”.

Дру ги ис пи та ник са ко јим је оба вљен раз го вор о не
ка да шњем би о ско пу ЈНА је ис та као, да је то био је ди ни 
би о скоп у „ко јем ни су по сто ја ле по себ не ло же”, већ да су 
сва „се ди шта би ла обич на”. Он се при се ћа број них „ма
лих ци ган чи ћа ко ја су кра ла основ ци ма кар те”, за тим 
„се мен ка ро ша”, али и број них „тап ка ро ша”, ко ји су „че
сто у до го во ру са бла гај ни ком”, по ку по ва ли „ско ро све 
кар те за по пу лар ни је фил мо ве” па су их он да „про да ва
ли ску пље” гра ђа ни ма ко ји су до шли „да ви де филм а 
за те кли су рас про да те кар те”. Са го вор ник је ис та као 
„ка ко је јед ном мо рао да ку пи мно го ску пље кар ту” од 
тап ка ро ша за филм Ви не ту. Ис пи та ник је сли ко ви то уз 
спе ци фич ну ин то на ци ју опи сао по на ша ње тап ка ро ша 
ис ти чу ћи ка ко „су се кре та ли из ме ђу љу ди у ре ду и како 
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су ви ка ли кар те, кар те, кар те…”, што је, пре ма ње го вим 
ре чи ма „би ло де ло твор но” с об зи ром на то да у тим тре
ну ци ма „кар те код про да ва чи це на ка си, већ ни је би ло”. 
Ис пи та ник је та ко ђе на вео да је че сто до ла зио у овај био
скоп „на ма ти не”, од но сно на про јек ци је пре ко да на, које 
су из у зев у би о ско пу ЈНА, по сто ја ле и у би о ско пу Зве зда. 
Он се при се ћа по днев них „би о скоп ских пред ста ва”, исти
чу ћи да су по не кад пре ко да на би ла „два до три тер ми на” 
би о скоп ских про јек ци ја. 

Лич на се ћа ње на пр ви се ма фор у гра ду,  
пе шач ки про лаз и ми ли ци о нер ску ку ћи цу  

на Тр гу сло бо де

Ло ка ци ја: Трг сло бо де

Је дан од ин фор ма на та са ко јим је на овој ло ка ци ји 
оба вљен раз го вор, об ја шња ва ју ћи где се шта на ла зио, 
оп шир но и де таљ но је опи си вао ка ко је цео про стор из
гле дао то ком ше зде се тих го ди на и ка ко се по сте пе но ме
њао. Са го вор ник је ис при чао ка ко је „он, као и сви оста ли 
имао страх од тог се ма фо ра”, с об зи ром на то да је био 
„ве ли ки са о бра ћај ни про мет на тој ре ла ци ји”. Ис ти че да 
је „пре ла зе ћи се ма фор као де чак са дру гом Си ни шом”, 
увек па жљи во че као „зе ле но све тло”, при че му су се њих 
дво ји ца „чвр сто др жа ли за ру ке да не би слу чај но крену
ли на цр ве но”. За тим су, ка да је „би ло зе ле но све тло брзо 
пре тр ча ва ли пут”. Ис пи та ник је на по ме нуо ка ко та да 
још увек „ни је би ло жу тог све тла” и да је се ма фор нај
че шће пре ла зио сре ди ном ше зде се тих го ди на од ла зе ћи 
у На род ни би о скоп. Се ћа се ка ко су све тла на се ма фо ру 
„би ла ма ла, не ких 10 цм у преч ни ку, не за шти ће на и ис
пуп че на”, као и да „ни су би ла до бро ви дљи ва”. Та ко ђе, 
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ис та као је „да је цр ве но тра ја ло це лу веч ност”, као и да 
је зе бра на пе шач ком пре ла зу би ла „на пра вље на од ша
мот них опе ка”. На по ми ње, ка ко су ка сни је „због кли за ња 
по ки ши”, ша мот не опе ке би ле за ме ње не „ин те ре сант но 
ис цр та ним зе бра ма”.

Дру ги ис пи та ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овој 
ло ка ци ји ис та као је ка ко се се ћа „да ка да је по ста вљен 
се ма фор, мно го љу ди ни је уме ло да се сна ђе, па су че сто 
че ка ли и да се два до три пу та про ме ни све тло, док би 
схва ти ли о че му се ра ди”, од но сно ка ко се ма фор функ
ци о ни ше. Се ћа се ка ко је че сто по сма трао ка ко су „де ца 
и љу ди ко ји су до ла зи ли из окол них се ла има ли ве ли ких 
про бле ма са пре ла ском се ма фо ра”, као и да их је „на тај 
на чин, из у зев по гар де ро би, би ло ла ко пре по зна ти”. Исти 
ис пи та ник ис ти че ка ко су „увек зна ли ко ја су де ца из уну
тра шњо сти” с об зи ром на то да су „би ла крат ко оши шана 
са ши ро ким и крат ким пан та ло на ма и обич но са жвала
ма у ћо шко ви ма уста”. На во ди ка ко су „та де ца” има ла 
ве ли ких про бле ма при ли ком пре ла ска овог се ма фо ра, 
од но сно да су „ста ја ли уко че ни и че ка ли не ко ли ко пу та 
да се про ме ни све тло на се ма фо ру јер ни су зна ли шта 
да ра де”, док им ни је не ко по ка зао или док „ни је пи штао 
ми ли ца јац” ко ји је „ста јао на про ла зу или је се део то ком 
ки шних да на у ми ли ци о нер ској ку ћи ци”, ко ја је би ла по
ста вље на на тр гу. Пре ма ре чи ма са го вор ни ка „ми ли цио
нер ска ку ћи ца је би ла ки оск у об ли ку ваљ ка су же ног у 
до њем де лу са вра та шци ма” и би ла је „уз диг ну та на ма
лом сту би ћу”. Се ћа се ка ко је „тај ми ли ца јац” био „страх 
и тре пет за све”, што је ње му по ја ча ва ло ути сак „ио на ко 
стра шног пре ла за са се ма фо ром”. Ис ти че „да је све то 
ње му де ло вао ја ко опа сно као ма лом основ цу”. Са го вор
ник је де таљ но опи си вао уни фор му „ми ли цај ца ко ји је 
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имао на вла ке на ру ка ви ма по пут зе бри”, од но сно „сигна
ли зи ра ју ће штраф те”, као и „пи штаљ ку” и да је „то би ло 
стра шно по што је пи штао и ка да тре ба и ка да не тре ба”. 
Ис ти че да му је „звук пи штаљ ке ула зио у ко сти” ко ли ко 
је „био стра шан”. Он се се ћа јед не си ту а ци је да су де ца 
из уну тра шњо сти на звук пи штаљ ке „ста ла уко па на на 
сред пу та”, ис ти чу ћи ко ли ко су би ла „пре пла ше на и збу
ње на од се ма фо ра, ми ли ци о не ра, огром ног про ме та ауто
мо би ла, ка ми о на и ау то бу са”, као и „це ле стра шне си ту
а ци је”. Од но сно, по ње го вим ре чи ма „ми ли ца јац ко ји је 
то ком ле пих да на ста јао на по себ ној плат фор ми за ње га 
је „пи шта њем уно сио то тал ну по мет њу”. Ис ти че, да је као 
де чак гле да ју ћи „тог ми ли цај ца” за ње га он „био све ти ња” 
и да је „ми слио да је то нај шко ло ва ни ји чо век на све ту”, 
ко ли ко му је де ло вао ау то ри та тив но, од но сно „са мо у ве
ре но и опа сно”. Ис та као је кроз смех, да би по не кад „из 
при крај ка од ла зио да гле да ми ли цај ца ка ко ма ше ру ка ма”, 
од но сно ка ко ре гу ли ше са о бра ћај и да је „имао страх да 
им се по гле ди слу чај но не су срет ну”.

Тре ћем са го вор ни ку су на овој ло ка ци ји по ред се ма
фо ра и „буч ног ми ли цај ца ко ји је стал но зви ждао”, оста
ле у се ћа њу раз ли чи те мар ке ау то мо би ла ко ји су овом 
са о бра ћај ни цом про ла зи ли при че му ис ти че ка ко му се 
нај ви ше до па дао „опел олим пи ја ре корд, ко ји ни је имао 
жми гав це већ је кроз про зор из ба ци вао шта пић са мачи
јим оком ка да је скре тао ле во или де сно”. Та ко ђе се се ћа, 
да су исту мар ку во зи ла са „пе пи та тра ком на стра на ма и 
по сре ди ни” ко ри сти ли оно вре ме ни „так си сти по граду”.

Че твр та ис пи та ни ца се се ћа ка ко ју је „као де те ше
зде се тих на овом пе шач ком уда рио мо тор, па је у шко ли 
пред школ ским дру га ри ца ма и дру го ви ма мо ра ла да при
ча ка ко пе шак уче ству је у са о бра ћа ју”.

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...
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Пе ти са го вор ник ис та као је да је „ка да је имао две
три го ди не”, јед но вре ме у дис пе чер ској ку ћи ци „ра дио 
ње гов та та”. Он се не се ћа тог пе ри о да, али му је отац 
„ка сни је при чао”, ка ко је би ло „при лич но на пор но, на
ро чи то ле ти, за то што су но си ли уни фор ме ко је су би ле 
ја ко ло ше, због гру бо сти тка ни не”. Он је та ко ђе ис та као, 
да се се ћа ка да је овај про стор „пре у ре ђен у пе шач ку 
зо ну при ли ком из град ње Спен са по чет ком осам де се тих, 
ка да су све фа са де у Змај Јо ви ној би ле све же и ле по окре
че не”.

Лич на се ћа ња на не ка да шње ста ја ли ште  
за град ске ау то бу се на Тр гу сло бо де

Ло ка ци ја: Трг сло бо де

Ин фор мант са ко јим је оба вљен раз го вор о овој ло
ка ци ји је ис та као ка ко је на овој ло ка ци ји би ло глав но 
ста ја ли ште за град ске и при град ске ли ни је то ком ра них 
ше зде се тих го ди на XX ве ка и ка ко су ко ри шће ни „ауто
бу си на спрат”, тј. „ду блер ау то бу си”, као и ау то бу си „који 
су има ли при ко ли цу” та ко да су у сва ком „ова квом ауто
бу су би ла два уни фор ми са на и стро га кон дук те ра”.

Дру ги ин фор мант ис ти че ка ко је са овог тер ми на
ла че сто са ро ди те љи ма пу то вао ау то бу сом „у по се ту 
сво јим ро ђа ци ма у Бе геч”. С об зи ром на то да је „био ја ко 
ма ли” ис ти че да се не се ћа да ли је „по сто ја ла ди рект на 
ли ни ја за Бе геч или да ли су пре се да ли у дру ги ау то бус 
не где на Фу то шкој ули ци”. У сва ком слу ча ју, ис та као је 
да се се ћа да су „ула зи ли у ду блер ко ји је ње му био ја ко 
ин те ре сан тан” и да му је би ло жао што ка сни је ка да је 
„ста ја ли ште по чет ком се дам де се тих го ди на из ме ште но 
на Триф ко ви ћев трг, ни је ви ше би ло ау то бу са на спрат”.
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Јед на од са го вор ни ца је на ве ла ка ко јој је „нај ин те
ре сант ни ја би ла ма ла дис пе чер ска ку ћи ца са дис пе че ром 
ко ји се пра вио ва жан, а ко ја је би ла ло ци ра на у окви ру 
тер ми на ла”.

Је дан од ста ри јих са го вор ни ка са ко јим је оба вљен 
раз го вор, ис та као је ка ко је као мла дић кра јем че тр де
се тих и по чет ком пе де се тих на овом ме сту увек че као 
трам вај ко ји је че сто ко ри стио „во зе ћи се по це лом цен
тру гра да”. При ли ком раз го во ра, исти са го вор ник је иста
као „да је био ја ко ту жан и бе сан” ка да је до не та од лу ка 
да се „уки не трам вај у Но вом Са ду” и „да је то би ла чи ста 
глу пост”.

Пе ти са го вор ник при ча ју ћи о трам ва ји ма ис ти че 
ка ко их се са мо „ма гло ви то се ћа, јер је док су во зи ли он 
био ја ко ма ли и си тан”. Ипак, оста ло му је у се ћа њу да је 
јед ном „је два уз по моћ та те ко ји га је по ди гао, ус пео да 
уђе у трам вај” и да су „ушли у ње га код Ка те дра ле у Змај 
Јо ви ној ули ци”. „Не се ћа се ку да су ишли”, по што је био 
„упла шен од тог ула ска у трам вај”, с об зи ром на то да се, 
ка ко на во ди „спе тљао на др ве ном сте пе ни ку”, при ли ком 
ула ска у трам вај, због че га га је отац на кра ју за пра во 
„унео у ње га”. Ис пи та ник ис ти че ка ко је био то ли ко 
упла шен тим „ула ском у трам вај” да је то ком це ле во жње 
„био па ра ли зо ван од стра ха”.

Лич на се ћа ња на не ка да шње ста ја ли ште  
за град ске ау то бу се на Триф ко ви ће вом тр гу

Ло ка ци ја: Триф ко ви ћев трг

Јед на од са го вор ни ца са ко јом је раз го ва ра но о овој 
ло ка ци ји се ћа се ка ко је ве о ма че сто ко ри сти ла овај тер
ми нал ка да је са мо стал но као де те од ла зи ла у по се ту 
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сво јој ба ки. Ин фор мант ки ња је ис та кла, ка ко је та да била 
у ра ним раз ре ди ма основ не шко ле и ка ко јој је „све то 
де ло ва ло ве ли ко, буч но и ха о тич но”, од но сно ка ко је 
„има ла ве ли ки страх сва ки пут ка да је до ла зи ла на ово 
ме сто”, као и да се „стал но бри ну ла да ће по гре ши ти ауто
бус или да ће из гу би ти кар ту”.

Дру ги ин фор мант се се ћа ка ко је овај тер ми нал био 
ре ла тив но крат ко у функ ци ји на кон из ме шта ња тер ми
на ла са Тр га сло бо де и да су на ње му би ли већ „но ви ји 
и дру га чи ји вол во ау то бу си”, за раз ли ку од ау то бу са који 
су ко ри сти ли ра ни је ста ја ли ште на Тр гу сло бо де где су 
пре ма се ћа њу са го вор ни ка „ста ја ли ду блер ау то бу си на 
спрат и ау то бу си са при ко ли цом”.

Лич на се ћа ња на апо те ку на углу  
Ње го ше ве ули це и Триф ко ви ће вог тр га

Ло ка ци ја: Апо те ка на углу Ње го ше ве ули це и Триф ко ви ће вог 
тр га

Са го вор ник са ко јим је оба вљен раз го вор о овој ло
ка ци ји је ис та као ка ко су се то ком ше зде се тих го ди на у 
овој апо те ци у ко јој је ње го ва мај ка ку по ва ла ле ко ве док 
је он био осно вац, мо гли ку пи ти слат ки ши у фор ми „пу
сли ца ко је је ве ро ват но апо те ка про из во ди ла”. При се ћа 
се ка ко су он и оста ла де ца док су че ка ли њи хо ве ро ди
те ље да „пре у зму ле ко ве на ре цепт”, бу ду ћи да су би ли 
„не мир ни и не ста шни, че сто до би ја ли те пу сли це” и да 
су на тај на чин би ли „уми ре ни” од стра не сво јих ро дите
ља с об зи ром на то да су се ба ви ли кон зу ми ра њем ку пље
них „слат ки ша”, док њи хо ви ро ди те љи ни су до шли на 
ред за ле ко ве.
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Лич на се ћа ња на ђач ку по ли кли ни ку  
у Ње го ше вој ули ци

Ло ка ци ја: угао Ње го ше ве и Ули це Јо ва на Су бо ти ћа 

Је дан од ин фор ма на та са ко јим је во ђен раз го вор, 
при се ћа се ка ко је по чет ком ше зде се тих го ди на XX ве ка 
као ђак ОШ „Ђор ђе На то ше вић” од ла зио на школ ске си
сте мат ске пре гле де у ђач ку по ли кли ни ку на углу Ње го
ше ве и Ули це Јо ва на Су бо ти ћа. При ли ком раз го во ра, 
са го вор ник је по себ но ис та као ка ко се се ћа да су пре 
са мог си сте мат ског пре гле да обич но има ли уло гу „да 
жа ра чем про чи сте ка ље ву пећ” ко ја је би ла у функ ци ји. 
Са го вор ник на во ди ка ко су се он и оста ли уче ни ци 
„утр ки ва ли ко ће пр ви до ћи до жа ра ча” ка ко би има ли 
„то за до вољ ство да про чач ка ју ка ље ву пећ”. Сре ђи ва ње 
пе ћи је би ла не ка вр ста оба ве зе ко ју је уче ни ци ма да ва
ла де жур на ме ди цин ска се стра ко ја је при су ство ва ла си
сте мат ском пре гле ду уче ни ка. Са го вор ник на во ди да је 
„бол ни чар ка да ва ла ово за ду же ње, ка ко она не би мора
ла то да ра ди”. Пре ма се ћа њу ин фор ман та, јед ном при
ли ком је до шло до то га „да је ис пао жар из пе ћи на под, 
при ли ком чи шће ња”, на кон то га су се за тим он и ње го
ви вр шња ци игра ли тим жа ром, од но сно на вео је „да је 
би ло ра зних до го дов шти на са тим жа ром”.
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INTRODUCTION

The Remembrance Culture on the Territory of Novi Sad 
and Petrovaradin publication is dedicated to researching and 
presenting different aspects that deal with remembrance 
culture on the territory of Novi Sad and Petrovaradin. The 
book unifies all the results of the current research, and in 
that sense this publication corresponds to the current anal
yses of remembrance culture, on the territory of the city, 
that were conducted and published, or more specifically with 
the research that was conducted as part of the “Mapping of 
Places of Remembrance and Researching Remembrance 
Culture of Novi Sad” project, whose realization began at the 
end of 2014.

The project dedicated to the mapping places of remem
brance and researching remembrance culture of Novi Sad 
represents a yearslong project dedicated to mapping, record
ing, interpreting and presenting different locations – places 
of collective remembrance and commemoration, as well as 
other locations that are important for the remembrance cul
ture, collective memory and the identity of the city as a whole. 
The project was started with the basic goal of affirming and 
researching remembrance culture, nourishing its critical 
aspect, as well as researching different forms of the city’s 
collective memory. While aiming to accomplish the speci
fied goal, by the end of 2014, and as part of the realization of 
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the first phase of the project, a specific internet presentation 
(www.kulturasecanja.com) was created which focuses com
pletely on the different segments of the researched topics. 
As part of the uniquely conceptualized internet presentation, 
there exists an interactive map and database of all the cur
rently mapped locations that is constantly being updated 
and arranged. On the project’s website, there exists a specific 
library consisting of scholarly and professionally written 
texts that deal with different aspects of topics relating to 
remembrance culture on the territory of the city. Actually 
all content that is available on the website deal with different 
aspects of topics relating to remembrance culture and the 
city’s collective memory and as such, they contribute to the 
affirmation of these topics on a general level. The database 
and the library of texts, that are available on the website, ena
ble the visitors, through a whole variety of critically examined 
information and educational texts, to get to know the different 
aspects of remembrance culture, or more specifically the 
places of remembrance and the official locations of com
memoration on the territory of Novi Sad and Petrovaradin.

With regard to the noted personal memories of citizens, 
or more precisely, the mapped locations of personal mem
ories that are likewise located in the database, they represent 
a special kind of valuable documented material created thor
ough anthropological research.When we take into consid
eration the length and complexity of the analysed topics, the 
complexity of the methodological work of interdisciplinary 
research and the mapping process, as well as the conditional 
dynamic of its realization, the project itself will be yearslong 
and carried out in periods.

The first phase of the project was carried out from June 
2014 to June 2015 in cooperation with the Centre for Collective 
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Identity and Political Mythology Research from Novi Sad and 
the Cultural Centre of Novi Sad. The realization of the first 
phase of the project, whose results are published as part of 
the content available on the internet presentation, as well as 
this publication, included mapping that was conducted on 
locations of war atrocities which took place on the territory 
of Novi Sad and Petrovaradin during the First and Second 
World War. In other words, the mapped regions that are 
placed in the database on the website include the largest 
number of locations (places of remembrance and commem
oration) on city territory and its surroundings which are 
connected to the First and Second World War. During the 
process of mapping different locations (places of remem
brance and commemoration) where citizens were murdered, 
and in accordance with the concept and methodological 
framework of the project, names of victims were not men
tioned, or in other words, personalization of victims was not 
conducted. Personalization was avoided solely because of 
the conceptualized idea of the project that is aimed at map
ping places of atrocities in the city area while focusing on 
the importance of locations as a whole, or in other words, 
to note the importance of different locations as actual areas 
in the city that are connected to tragic events that played out 
in the past. In that sense, taking into consideration the 
methodological approach, the project did not focus on iden
tifying the victims on specific locations, but rather on noting 
the importance of individual places (territorial entities) as 
locations that have a highlighted memorial character that is 
important for the past and the collective memory of the city 
as a whole. With this approach, even if the personalization 
of the victims is omitted, the need for nurturing and the 
affirmation of critical remembrance culture on the territory 
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of Novi Sad and Petrovaradin is noted, whereby due respect 
is given to the tragic victims.

The realization of the second phase of the project was 
carried out in the second half of 2017. Part of the required 
assets were provided by the Secretariat for Culture of the City 
of Novi Sad. As part of the activities of carrying out the second 
phase of the project, whose institutional leader was the Centre 
for Collective Identity and Political Mythology Research, there 
have been significant increases in the existing database, or 
in other words, dozens of new locations were mapped, 
whereby the focus was towards the mapping of locations 
connected to personal memories of citizens, of places from 
the socialist period, on the territory of Novi Sad.

As of January the 16th 2019, the implementation of the 
project was handed over to the Archives of Vojvodina whereby 
a new period in project development has begun. The database, 
as well as content on the existing internet platform, will be 
expanded in succession, in accordance with the activity plan 
for the project, research on archival records and anthropo
logical field work.

The methodology in the first phase of the project was, 
in significant measure, based on a critical interpretation of 
existing materials, published in scholarly and professional 
works, and to a lesser extent on the analyses of archival re
cords. Likewise, during the mapping of certain locations, 
some analysees were, to a lesser extent, based on collecting 
individual memories of the citizens of Novi Sad, or in other 
words, they were also based on collecting materials related 
to the so called oral history. In that sense, activities regarding 
the project were partially focused on critical interpretations 
of different types of narratives of the citizens. The research 
methodology, during the second phase of the project, included 
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anthropological field work  and writing down the citizens’ 
narratives (personal memory) about different locations in 
the city area from the socialist period. In other words, in the 
context of implementation of the second phase of the project, 
interviews were conducted with over forty informants, via 
the method of unstructured interviews, about a few dozen 
different locations that were included by the mapping.

This publication represents the result of the research 
conducted up until this point (in periods from 2014 to the 
end of 2020) and is conceptualized to be comprised out of 
two basic parts. The first part of this book is called “Remem
brance Culture of Novi Sad and Petrovaradin” and it con
tains three scholarly articles that deal with the basic aspects 
connected to specifics of the official remembrance culture 
in the city area. The second part is called “Mapped Places 
of Remembrance” and includes all the currently mapped 
locations. In accordance with the chronological principle of 
the mapped locations, it’s divided into several individual 
parts. Each of the individual parts is comprised of certain 
mapped locations, while some have an additional introductory 
text.

Taking into account the concept and its complexity, as 
well as the lack of any serious previous research of the topics 
in the given territorial context, the project with its internet 
presentation, as well as this publication, has a pioneering char
acteristic. In other words, by creating the internet platform, 
a unique database was formed and with that a basic starting 
point for further and more complex interdisciplinary research 
of the remembrance culture in the city area. By taking into 
consideration the importance of the project, or more specifi
cally the results of the yearslong research, the ISSN National 
Centre for Serbia deemed the project an “integrative source 
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of special significance for Vojvodina”, and gave it a special 
ISSN (online) number, whereby the internet platform was, 
with its project database, listed in the National Register of 
the National Library of Serbia as well as the European ISSN 
(online) publication base.  

While taking into consideration the aforementioned 
importance of the project, this publication actually represents 
a printed version of the www.kulturasecanja.com website. 
In that sense, this book presents and unifies all previous 
results of the remembrance culture research conducted on 
the territory of Novi Sad and Petrovaradin.

Author

About the Book

The Remembrance Culture on the Territory of Novi Sad 
and Petrovaradin publication by Kristijan Obšust, published 
by the Archives of Vojvodina, represents a synthesis of the 
results or the research, that has been carried out and published 
up until this point, regarding remembrance culture on the 
territory of Novi Sad and Petrovaradin, which was created 
as part of a yearslong multiphase project titled “Mapping 
Places of Remembrance and Researching Remembrance 
Culture of Novi Sad”.

The content of the monograph is composed of two sub
parts that are logically connected which thereby enables the 
reader to understand the aim of the research in its entirety. 
In the first chapter, titled “Remembrance Culture of Novi 
Sad and Petrovaradin”, three scholarly articles have been 
published that deal with the topics concerning basic aspects 
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connected to specifics of the official remembrance culture 
on the territory of Novi Sad and Petrovaradin. The author, 
starting from the theoretical approach, which says that 
remembrance culture is “a cultural and social construct and 
as such is closely connected to the construction of memory 
politics and the process of creating an identity”, puts em
phasis on the fluidity of the noted term, highlighting that it 
is important to view it as a “complex dynamic category that 
often changes, rearranges, gets supplemented, negated and 
reconstructed depending on the framework of the active 
social, cultural and most of all political constellations at 
certain times and in certain places”. After the introductory 
remarks, in continuation of the first part, the author reviews 
the dynamics of formation, the characteristics and certain 
aspects of the change of remembrance culture on the territory 
of Novi Sad and Petrovaradin, and does so by reviewing: 
general local specifics with regard to city memory and the 
memory of its citizens (from the end of the XVIII century to 
today), historical cemeteries (as places of remembrance) and 
odonyms (in the sense of historical memory and collective 
memory of the city). Mapping the places of remembrance is 
the second chapter in which the author, in the sense of of
ficial remembrance culture on the territory of Novi Sad and 
Petrovaradin, locates key “places of remembrance”, specif
ically those connected to: The First World War, the process 
of emancipation of Serbs on the territory of the Hapsburg 
Monarchy, the mass execution of civilians from the 13th to 
the 23rd of April 1941, the Novi Sad Raid, the suffering of Jews 
during the Second World War and the period of socialism. 
Putting aside the analysis of aesthetic characteristics and 
historical models or the establishment of authorship attri
bution and style classifications of the viewed land markers 
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of collective and/or individual memory (monuments, me
morials, memorial crosses, memorial plaques, memorial 
cemeteries etc.), the author views the (re)shaping of the “me
morial map” of Novi Sad and Petrovaradin in light of the 
political discourse. 

When taking into consideration the length of the an
alysed topics, the complexity of the methodological ap
proach of the interdisciplinary research and the complexity 
of the mapping process, the contribution of this manuscript 
may be viewed from several positions: as a contribution to 
the field of remembrance/memory culture which directly or 
indirectly, in several disciplines while approaching it from 
all directions and with different goals, is researched by a con
tinuously growing number of researchers; as a contribution 
to the field of urban anthropology which focuses on processes 
of (re)shaping the symbolic (public) areas of the city; and 
lastly, as a contribution to the field of political anthropology 
that starts from the basic view that “the city is the broadest 
framework for events of all aspects of political life in a society”.

Dr. Bojana Bogdanović, Research Associate
Institute of Ethnography, Serbian Academy  

of Science and Arts

*
*    *

The Remembrance Culture on the Territory of Novi Sad 
and Petrovaradin book by Kristijan Obšust represents a de
tailed scholarly monograph from the interdisciplinary field 
of remembrance studies, or memory studies, that has become 
very prominent in the European cultural and academic 
world in the past few decades. Obšust’s book adds to this 
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European “memorial mosaic” a new “pebble of knowledge” 
that deals with the capital city of the AP Vojvodina, mainly 
in the form of memory culture that is connected to public 
urban areas, collective and, to a lesser extent, personal mem
ory that is transmitted to public memorial markers, both 
institutional as well as personal and informal ones.

In accordance with reoccurring thematic tropes, during 
the research of memorialization of public places and in other 
cities, this narrated “memory map” encompasses numerous 
elements relating to memory culture on the territory of Novi 
Sad and Petrovaradin. This is most apparent in the first 
chapter of the book that represents a very well done synthetic 
study about official memory cultures in the city area of mod
ernday Novi Sad, from the beginning of the modern era to 
today, in which the author mostly speaks about the most 
prominent area markers of political and collective memory 
such as monuments, memorials, memorial crosses, memo
rial plaques, memorial cemeteries and street names.

In the second chapter Obšust focuses on historical cem
eteries of Novi Sad as specific places of remembrance that 
speak about the continual multinational and multicultural 
character of Novi Sad and Petrovaradin, since the distant past 
up until today, including among them chapels and certain 
prominent monuments and memorial crosses. After these 
“cities of the dead”, the author proceeds to the third chapter 
and once again into the “city of the living” and its busy 
streets, and gives a summarized overview of the historical 
development of odonyms (hodonyms), or more specifically 
the names of streets in Novi Sad which, in accordance with 
the already established academic tradition, views the ono
mastic symbols that inscribe specific memory cultures and 
particular political and other values into the public city area. 
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A further walk down the city landscape of memories leads 
us to the great segment titled “Mapping Places of Remem
brance” in which Obšust in detail presents key places of 
remembrance with regard to victims of the First and Second 
World War (and especially the Novi Sad Raid and Holo
caust) and other significant historical events.

The author also demonstrates “personalized” city 
memory via testimony and memories of “regular” citizens 
towards certain locations and places from everyday urban 
life from the socialist period, whereby the pages of this book 
demonstrate city locations that are not layered with political 
and ideological meanings, but mainly personal and private 
meanings, such as esplanade, pastry shops, restaurants, 
movie theaters, factories, department stores and other com
mercial buildings, etc. This book is recommended to a variety 
of readers, both the academic and scholarly as well as the 
wider public, since it’s grounded in adequate scientific par
adigms of memory research, and is likewise based on rich 
empirical evidence which creates a precise image of Novi 
Sad and Petrovaradin through its palimpsest memory. This 
monographic publication, apart from scholarly, also has sig
nificant documentational value, and I am sure every citizen 
of Novi Sad (and Petrovaradin) may discover in it something 
that they have not known before, no matter how well versed 
in the city’s history they may be, which especially holds true 
for all other readers that aren’t citizens of Novi Sad but who 
find this urban corner of the Pannonian plain interesting, 
endearing and close to heart.

Dr. Srđan Radović, Senior Research Assistant
Institute of Ethnography, Serbian Academy  

of Science and Arts
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ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Из во ри
Ар хив Вој во ди не, Ф. 76, На род на упра ва за Ба нат, Бач ку и 

Ба ра њу – Но ви Сад (1918–1919) 1918–1919; Ф. 78, Бач ко
бо дро шка жу па ни ја – Сом бор (1918–1929) 1918–1929; 
Ф. 126, Кра љев ска бан ска упра ва Ду нав ске ба но ви не 
– Но ви Сад (1929–1941) 1929–1941, под фонд Ка би нет 
ба на; Ф. 74, За по вед ни штво утвр ђе ног ме ста Пе тр о ва
ра дин – Но ви Сад (1914–1915) 1914–1915; Ф. 23, Зе маљ
ска упра ва за Срп ско Вој вод ство и Та ми шки Ба нат 
– Те ми швар (1849–1861) 1849–1861;

Исто риј ски ар хив Гра да Но вог Са да, Ф. 1, Ма ги страт сло
бод ног кра љев ског гра да Но вог Са да (1748–1918) 1748– 
1918;

Uni ted Sta tes Ho lo ca ust Me mo rial Mu se um, Was hing ton, DC 
(www.ushmm.org)

The Ho lo ca ust Hi story Mu se um – Yad Vas hem, Je ru sa lem 
(www.yadvas hem.org)

Je vrej ska opšti na No vi Sad (www.jons.rs)
Je vrej ski isto rij ski mu zej, Be o grad (www.jim be o grad.org )
ЈП Ли сје, Но ви Сад (http://li sje.co m/con tent/ca te gory/2gro

blja)
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Но вог Са да 

(www.zzskgns.rs/kul tur nado braon li ne)
Спо ме ни ци кул ту ре у Ср би ји (http://spo me ni ci kul tu re.mi. 

sa nu.ac .rs /ma pa.ph p?op s=80284)
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О АУ ТО РУ

Кри сти јан Об шуст је со ци јал ни ан тро по лог и архео
лог, мср (Мsc). За вр шио је сту ди је на Оде ље њу за ар хео
ло ги ју, као и на Оде ље њу за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги
ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
Не за ви сни је ис тра жи вач, осни вач Цен тра за ис тра жи
ва ње ко лек тив них иден ти те та и по ли тич ке ми то ло ги је, 
струч ни са рад ник не ко ли ко уста но ва кул ту ре и на уч них 
ин сти ту та, не вла ди них ор га ни за ци ја, на уч них ча со пи
са и ин тер нет пор та ла у зе мљи и ино стран ству. Ау тор је 
две на уч не сту ди је (на уч не мо но гра фи је) и три књи ге. На
пи сао је не ко ли ко ра до ва пу бли ко ва них у на уч ним ча
со пи си ма, као и ве ћи број на уч нопо пу лар них чла на ка, 
струч них ра до ва, кри ти ка и но вин ских тек сто ва. Ко ор
ди ни сао је и уче ство вао у ре а ли за ци ји не ко ли ко на уч них, 
еду ка тив них, кул тур них и на уч нопо пу лар них про јека
та у зе мљи и ино стран ству (Ре пу бли ка Че шка и Ре пу бли
ка Сло вач ка). Жи ви и ра ди у Бе о гра ду и Но вом Са ду. 
За по слен је у Ар хи ву Вој во ди не, а од ју ла 2020, ра ди на 
ме сту по моћ ни ка ди рек то ра Ар хи ва Вој во ди не.

Обла сти ака дем ског ис тра жи ва ња: ко лек тив ни 
иден ти те ти (ет нич ки, на ци о нал ни, пан на ци о нал ни, ре
ги о нал ни, вер ски); по ли тич ка ми то ло ги ја; сту ди је на ци
о на ли зма; из ми шља ње тра ди ци је; кон струк ци ја сло вен
ства и сло вен ских на ци о на ли за ма; ет нич ки, на ци о нал ни 
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и пан на ци о нал ни иден ти те ти сла во фо них за јед ни ца; 
ко лек тив на ме мо ри ја, кул ту ра се ћа ња, ан тро по ло ги ја 
смр ти и та на то ло ги ја.

Оста ла по ља ака дем ског ин те ре со ва ња: по ли тич ка 
ан тро по ло ги ја; сло вен ске и бал кан ске сту ди је; ори јен та
ли зам; на ци о на ли зам у ар хе о ло ги ји и по ли тич ки аспек
ти ар хе о ло шке ин тер пре та ци је; ет но ге не за Сло ве на и 
ра но сло вен ска ар хе о ло ги ја; кул тур на исто ри ја и ар хе о
ло ги ја Ста рог ис то ка; сим бо ли ка, ре ли ги ја и култ у пра
и сто ри ји; ма те ри јал но на сле ђе со ци ја ли зма; за шти та и 
пре зен та ци ја кул тур не ба шти не.

Ком плет на биоби бли о гра фи ја ау то ра, до ступ на је 
на: http://www.ci kipm.or g/ob sust

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

350



СА ДР ЖАЈ

Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Уме сто пред го во ра
Др Бо ја на Бог да но вић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Др Ср ђан Ра до вић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

КУЛ ТУ РА СЕ ЋА ЊА  
НО ВОГ СА ДА И ПЕ ТРО ВА РА ДИ НА

ПРОМЕНЉИВО ЛИЦЕ СЕЋАЊА ГРАДА . . . . . . . . . . . . . . .
Укратко о настанку и развоју културе сећања . . . . .
Поједини аспекти промена у званичној култури 

сећања на простору Новог Сада и Петроварадина 
од краја XVIII века до 1918. године . . . . . . . . . . . . .

Званична култура сећања у Краљевини СХС/Краље
вини Југославији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Процес декомеморације и поједини елементи кул
туре сећања током Другог светског рата . . . . . . . .

Идеолошка позадина званичне културе сећања током 
постојања ФНРЈ и СФРЈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Култура сећања на простору Новог Сада и Петрова
ра дина током постојања ФНРЈ и СФРЈ . . . . . . . . . .

Култура сећања у Новом Саду и Петроварадину од 
распада СФРЈ до данас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

11
13

19
19

24

37

64

72

81

99

351



ИСТОРИЈСКА ГРОБЉА НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИ
НА КАО ПРОСТОРИ СЕЋАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Историјска гробља Новог Сада и Петроварадина као 

места сећања и сведочанства верске и конфесионал
не припадности некадашњих становника града .

Историјска гробља Новог Сада и Петроварадина као 
простори сећања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОДОНИМИ НОВОГ САДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кратак преглед имена улица у контексту историјског 

памћења и колективне меморије града . . . . . . . . . .
Укратко о одонимима на простору Новог Сада: исто

ријски пресек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

МАПИРАНА МЕСТА СЕЋАЊА

Меморија града: Кључна места сећања везана за Први 
светски рат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Меморија града: Места масовних страдања цивила од 
13. до 23. априла 1941. године . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Меморија града: Кључна места сећања на Новосадску 
рацију . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Меморија града: Два места сећања на стра дање Је вре
ја током Другог светског рата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Меморија града: Остале мапиране локације . . . . . . . . .
Меморија града: Лична сећања грађана на локације из 

периода социјализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Извори и литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О аутору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

118

170
179

179

181

201

214

221

249
255

262

335

345

349

Кри сти јан Об шуст, Култура сећања...

352





CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
930.85(497.113 Novi Sad)
930.85(497.113 Petrovaradin)

ОБШУСТ, Кристијан
Култура сећања на простору Новог Сада и Петроварадина / 

Кристијан Обшуст.  Нови Сад : Архив Војводине, 2021 (Београд : 
Службени гласник).  352 стр. ; 20 cm.  (Библиотека Посебна издања)
Тираж 500.  Библиографија.
ISBN 9788681930106
COBISS.SRID 36853769

Кри сти јан Об шуст
КУЛ ТУ РА СЕ ЋА ЊА НА ПРО СТО РУ  
НО ВОГ СА ДА И ПЕ ТРО ВА РА ДИ НА

Издавач
Архив Војводине

Нови Сад, Жарка Васиљевића 2А 
www.arhivvojvodine.org.rs

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Лектор и коректор
Весна Башић

Прелом
Владимир Ватић, ГРАФИТ, Нови Сад

Штампа
ЈП Службени гласник, Београд

Тираж
500 примерака

ISBN 9788681930106






