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ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА – ПЕТРОВАРАДИН, НОВИ САД

БАЧКИ КАНАЛИ – МОГУЋНОСТИ
ИНТЕГРА(ЛНЕ)ТИВНЕ ЗАШТИТЕ
Резиме
Хиљадугодишња човекова борба с водом и за воду била је основ за настанак различитих техничких достигнућа, при чему је историја уређења и коришћења вода нераздвојиво везана за историју привреде и друштва.
Pосле Бегејског, првог канала израђеног у средњем Подунављу почетком 18. века
након слома османлијске власти, долази до градње другог великог тока на подручју Бачке. Започет 1793. године и коначно довршен и предат саобраћају 1802. године вештачки водени ток који је повезао реке Дунав и Тису био је тада највећи пловни канал
у југоисточној Европи и најдужи и најзначајнији канал који је Хабзбуршка империја
изградила на својој пространој територији.
Канал од Бачког Моноштора до Бачког Градишта био је дугачак око 110 километара и скраћивао је пловидбу од Моноштора до Градишта за 258 километара. У периоду 1854–1856. гради се нешто узводније од постојеће моношторске код Бездана нова улазна преводница погодна за пловила на парни погон. У последњој фази развоја
гради се 1895–1896. канал Бачко Градиште–Бечеј. Коначно дефинисан канал Бездан
–Бечеј био је дугачак 123 километра.
Усмерено истраживање треба да утврди елементе и поступке неопходне за формирање стратегије интегративне заштите како материјалног, тако и природно-створеног али и духовног наслеђа везаног за каналску мрежу Бачке.
Топографско мапирање појединих хидротехничких, индустријских, јавних објеката, али и објеката народног градитељства, као и канала као културног предела даће
нове могућности за њихову популаризацију али и стављање у функцију пре свега
културног туризма. У привођењу намени помоћи ће и третмани појединих простора
као природних добара. Две преводнице, прва, на почетку канала код Бездана, и
Шебешфок, на почетку бајског канала, налазе се у оквиру Специјалног резервата
природе Горње Подунавље.
Kључне речи: Бачка, хидротехника, културно наслеђе, културни предео, канали,
преводнице.

Ниједна грана технике нема тако далеку и богату прошлост као што је
хидротехника и наука о водама у најширем смислу те речи. Хиљадугодишња
човекова борба са водом и за воду, била је основ за настанак различитих
техничких достигнућа, која су довела до промена у природном и друштвеном окружењу.
Бачка је део Војводине, омеђан великим рекама Дунавом и Тисом. Предео
Бачке, његове географске, геоморфолошке и демографске карактеристике,
потенцијали и промене условили су од 18. века изградњу каналске мреже,
најпре у функцији пловног пута, а касније у функцији одводног канала, односно канала за наводњавање. Каналска мрежа усмерила је развој овог предела, довела до промене привреде, демографске слике и духовне културе. Историја уређења и коришћења вода неодвојиво je везана за историју привреде и
друштва. При томе, условљеност трговине и транспорта одраз је и израз ко88

лонизације Шваба у Бачку и преласка са сточарске производње на ратарску,
потреба државне политике Хабзбуршке монархије да се вишкови житарица
из средњег Подунавља извезу на друга тржишта, као и жеље да се извозни
пловни путеви развију и обезбеди пут према јадранским лукама.1
Историјско наслеђе Бачке чине два канала саграђена у периоду од1793. до
1901. године: старији, канал Дунав–Тиса, познат као ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ
или према имену владара за чије владавине је копан Францу II Францов канал,
и млађи, МАЛИ БАЧКИ КАНАЛ, који повезује Велики бачки канал и Дунав код
Новог Сада, тзв. канал Фрање Јосифа.2 Специфично градитељско наслеђе на
каналима и уз њих представљају преводнице, уставе, мостови, јавне и стамбене зграде, сакралне грађевине, индустријски објекти везани за развој прехрамбене индустрије – млинови и шећеране. Како су оба ова канала запуштена
и немају значај који су кроз време имала и који им по функцији припада,
поједина културна добра губе своју функцију, трајно се мењају или нестају.
Због тога, интегрална (интегративна) заштита каналске мреже у Бачкој
претпоставља очување материјалног, природног – створеног али и духовног
наслеђа, као и територије коју одређује и којом је сам одређен. Потребно је усмереним истраживањем утврдити елементе који одређују историју уређења
вода кроз споменичко и природно наслеђе, као и поступке које ће указати на
могућности интегративне заштите. Формирањем Стратегије одрживог развоја
коју ће пратити одговарајућа правна регулатива и планска документа, канали
ће добити нови живот (смисао) и активно се укључити у живот средине. Повратком примарне функције пловних путева укључиће се у туристичку понуду
регије на основу валоризације културног наслеђа, природне и животне средине.
Као и свако друго истраживање, истраживање и валоризација канала у
Бачкој мора поћи од историјског контекста његовог настанка. Историја уређења вода у Бачкој може се пратити још од касне антике и раног средњег века.3
Како у турском периоду није било никакве регулације водених токова, од
краја 16. и током 17. века, Дунав, Тиса, Јегричка, Мостонга и други водни токови били су препуштени сами себи. Њихово изливање територију данашње
Бачке претвара у низ мочвара, бара и ритова. Подводно је било више од 32%
земљишта, а тај проценат је био још већи у јужној Бачкој – 54%. Последица
лоших животних услова била је слаба насељеност простора, па је у јужној
Бачкој живело 2–3 становника по km2.4
Аустрија, после завршених бечких ратова, половином 18. века, у циљу успешне колонизације Бачке, премерава и мапира земљиште. Премеравање је
завршено 1762. године, а колонизација Немаца траје од 1748. до 1786. године.
У оквиру треће – јозефинске колонизације, Немци су насељени у Нови Врбас,
N. Petrović, Plovidba i privreda srednjeg Podunavlja u doba merkantilizma, Beograd 1978, 13.
После Првог светског рата названи Канал краља Петра I и Канал престолонаследника Александра. Промене у називима видљиве су на старим картама и документима који се чувају у Архиву
Војводине у Новом Саду, Историјском архиву у Сомбору, Документационом центру Вода Војводине у Сремској Каменици, приватним колекцијама и др.
3 Римски шанчеви (3–4. век) везују се за постојање специфичног водопривредног система који
подразумева скраћивање и уређење пловних путева, као и одређене мелиорационе мере. Н.
Станојев, Римски шанчеви – водопривредни систем Панонске низије, Рад Музеја Војводине 41–
42 (1999–2000) 29–43.
4 N. Andrejev, Izgradnja i eksploatacija starih plovnih kanala u Bačkoj, Novi Sad, 2002. I.
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Црвенку и Нови Сивац – насеља на траси будућег канала.
С колонизацијом новог становништва јавила се потреба за
већим обрадивим површинама, одводњавањем сувишних вода и изградњом одводне каналске мреже. Копање
првог канала 1785. године између Куле и Врбаса, а потом
и другог канала, заправо ширег шанца, између Сивца и
Врбаса 1787. у циљу одвођења површинских вода, спровео је Јожеф Киш.5 Овај инжењер Дирекције за пловидбу је од 1780. године, када је
Дворска канцеларија у Бечу
донела Декрет о пловидби,
учествовао у многим пословима везаним за подручје Бачке, картографски је снимио
секцију за коју је био задужен – ток Дунава од Батине
до Купусине. У опис његовог
посла спадало је и исушивање бара, мочвара и њихово
претварање у плодну земљу.
У периоду јозефинске колонизације од 1782. до 1786.
године Киш је учествовао у
изградњи нових и реконструкцији постојећих насеља, израдио је ортогонални план на- СЛИКА 1. КАРТА ВЕЛИКОГ БАЧКОГ КАНАЛА ЈОЖЕФА И ГАВРИЛА
сеља Црвенка и утврдио тип КИША ИЗ 1792. ГОДИНЕ
колонистичке куће,6 план римокатоличке цркве у Србобрану, гркокатоличке у
Куцури и др.7
Како је у другој половини 18. века владало уверење да успех меркантилистичке политике бечког двора зависи од степена развијености саобраћаја, а
саобраћаја у конкретним условима од могућности пловидбе,8 Киш је израдио, на основу својих карата, користећи већ прокопане канале и каналисану
долину Црне баре, пројекат вештачког пловног воденог тока који ће повезати
Исто, 19–20.
М. Ђекић, Народно градитељство Војводине – кућа као споменик културе, Нови Сад, 1994, 23.
7 Документација Градског музеја у Врбасу, на подацима се најлепше захваљујем директорки Музеја госпођи Драгици Вукотић
8 N. Petrović, нав. дело, 23.
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Дунав и Тису. На плану – карти из 1792. године, коју је изградио с братом Гаврилом, приказана је хидрографија Бачке са локацијом насеља и уцртаном
трасом пловног канала од Бачког Моноштора на Дунаву до Великог Градишта
на Тиси и четири преводнице: у Бачком Моноштору, Малом Стапару, Врбасу и
Бачком Градишту (Слика 1). Канал од Бачког Моноштора до Бачког Градишта
у време када је довршен 1802. године, био је дугачак око 110 километара и
скраћивао је пловидбу од Моноштора до Градишта за 258 километара. То је
био највећи, најдужи и најзначајнији канал који је Хабзбуршка империја
изградила на својој пространој државној територији.9
До померања тока канала дошло је због промена у окружењу (поплава и
речних наноса на Дунаву). У периоду од 1854. до 1856. године гради се узводно од постојеће моношторске, нова улазна преводница код Бездана погодна за
пловила на парни погон. Акционарско друштво, уз помоћ мађарског генерала
Иштвана Тира, изградило је још два канала у периоду од 1871. до 1875. године: канал Баја–Бездан и бочни канал који је повезао канал Дунав–Тиса са
Дунавом. Мали бачки канал, грађен претежно као канал за наводњавање, мање за пловидбу, повезивао је Мали Стапар, Руски Крстур, Торжу, Кулпин и
уливао се у Дунав код Новог Сада.
У последњој фази развоја гради се од 1895. до 1896. године канал Бачко
Градиште–Бечеј. Коначно дефинисан канал Бездан–Бечеј био је дугачак 123
километра.10
Због потребе савладавања висинске разлике Дунава и Тисе, на Великом
бачком каналу саграђено је у првој фази пет бродских преводница, код Бачког
Моноштора, Малог Стапара, Врбаса, Србобрана, Великог Градишта, а поред
њих и 22 моста, бројне службене и стамбене зграде, насипи за вучу бродова.11
Теренска истраживања дуж историјски дефинисане каналске мреже12, уз
бележење хидротехничких, индустријских, стамбених и економских објеката,
претпоставка су утврђивања њихових споменичких својстава и валоризације.
Попуњени упитници о животу каналџија, преводничара, млинара, салашара,
трговаца, крчмара, винара и свих оних који су живели уз канал и у његовој
непосредној околини омогућавају целовито сагледавање недовољно познате
прошлости и начина живота.
Међу хидротехничким објектима који представљају значајно културно наслеђе Србије свакако су најзначајније преводнице. Преводница у Бечеју израђена је према пројекту Алберта Хајнца са тада актуелним Ајфеловим системом
гвоздене конструкције у периоду од 1895. до 1899. године (Слика 2). Покретање механизма преводнице решено је по први пут у Европи коришћењем сопствено произведене електричне струје. Ова преводница једина је тренутно заштићена Законом о културним добрима и категорисана као културно добро од
изузетног значаја за Републику Србију, јер сведочи о тежњи за развојем и напретком привреде и пољопривреде Војводине.13
М. Ђекић, Ј. Филиповић, Мали Стапар – у сусрет светској конференцији каналских објеката,
Гласник ДКС 33 (2009) 219–220.
10 Исто, 220.
11 N. Petrović, нав. дело, 254.
12 Стара каналска мрежа уклопљена је већим делом у систем Дунав–Тиса–Дунав, настао после
Другог светског рата.
13 Културно наслеђе Војводине, Нови Сад, 2008, 241; С. Бакић, Пројекат обнове старе бродске
преводнице код Бечеја, Гласник ДКС 33 (2009), стр. 223–226.
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СЛИКА 2. БЕЧЕЈСКА ПРЕВОДНИЦА

Преводница у Малом Стапару је саграђена 1794. године као једностепена,
са зидовима од опеке, дна испуњеног храстовим подом (Слика 3). Од свих преводница из прве фазе градње Великог бачког канала, данас је једино она у функцији, мада делимично измењених техничких карактеристика. Њена изградња условила је градњу пратећих зграда млина, млинареве куће, а потом и целе
колоније с управном зградом, кућама преводничара и каналџија. Првобитни
млин, скромних димензија и капацитета, био је саграђен изнад уставе на левој
обали канала. Данашњи млин је пуштен у погон 1848. године. У млину је
уграђена 1882–1883. године аксијална Jonwaл-turbina јачине 26 коњских снага. Мали Стапар био је седиште Техничке дирекције Великог бачког канала од
1898. до 1912. (Слика 4). На споју Великог и Малог канала налази се споменик
Панонији, чији је темељ поставио цар Фрања Јосиф II 1872. године, приликом
започињања радова на каналу који ће носити његово име14 (Слика 5).
Безданска преводница изграђена је у времену од 1846. до 1856. године по
пројекту Јохана Михалика (Слике 6. и 7). Располажући сaмо нaјпростијим пумпама зa црпљење воде, Михалик је приликом градње преводнице применио
нов, до тада непримењен нaчин извођењa радова. Откопaвши темељну јaму
није исцрпио воду, него је подводно избетонирaо темељну плочу и једaн део
зидовa коморе. Уз студиозно рaзрaђену оргaнизaцију рaдовa, у току 90 дaнa у
објекaт је на тај начин угрaђено око 19.000 m3 бетонa. Нaјвaжнији објекaт
приликом градње билa је фaбрикa бетонa, с рaзним млиновимa, дробилицaмa
и мешaлицaмa, која данас не постоји.15

М. Ђекић, Каналски објекти у Бачкој – комплекс у Малом Стапару и безданска преводница,
Гласник ДКС 30 (2006), 115–116
15 Исто, 116–117.
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СЛИКА 3. МАЛИ СТАПАР, ПРЕВОДНИЦА И МЛИН НА
РАЗГЛЕДНИЦИ С ПОЧЕТКА 20. ВЕКА

СЛИКА 4. МАЛИ СТАПАР, МЛИН И УПРАВНА ЗГРАДА

СЛИКА 5. МАЛИ СТАПАР, СПОМЕНИК ПАНОНИЈИ НА СПОЈУ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ БАЧКОГ КАНАЛА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА

Преводнице у Бездану, Бачком Моноштору и Шебешфоку (на почетку канала Бездан–Баја) налазе се у оквиру треће зоне заштите Специјалног резервата природе Горње Подунавље. Иако је регулацијом воде природа уз реке у
знатној мери измењена, простор Горњег Подунавља уз леву обалу Дунава од
Богојева до границе Србије са Мађарском је очуван и један је од најлепших
ритских комплекса у Србији (Слика 8). Последица је меандрирања велике реке
у равници, обухвата бројне меандре, канале, мртваје.16
Систем канала и каналских објеката у Бачкој представља изузетно вредну
целину у оквиру наше културне и природне баштине. Систематско истраживање и заштита како појединих хидротехничких, индустријских, јавних објеката, али и зграда народног градитељства, тако и канала као културног предела даје могућности за његово сагледавање као динамичног система који се
састоји од јединства природних и културних чинилаца, а чија интеракција, директно или индиректно, утиче на живот људи и њихових заједница. Предео канала, као носилац локалног идентитета, потребно је уврстити у просторне и регионалне планове и о његовом очувању треба бринути кроз политику развоја водопривреде, пољопривреде, шумарства, туризма. Циљ конзервације и презентације културног наслеђа директно је повезан са политиком одрживог развоја.17

16
17

V. Stojanović, Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ – geografski prikaz, zaštita, korišćenje,
Novi Sad, 2002.
Б. Шурдић, Европске конвенције – прилика Србије за реформу политике у области културног
наслеђа, Гласник ДКС 32 (2008), 11.
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СЛИКА 6. БЕЗДАНСКА ПРЕВОДНИЦА, ПЛАН ОСНОВЕ

С обзиром на то да овај сегмент градитељства није оптерећен никаквим већ
примењеним и познатим решењима, у презентацији појединих (појединачних)
културних добара могуће је кренути од почетка. У томе могу помоћи и неке
постојеће институције, саграђене из других разлога, нпр. Музеј батинске битке, саграђен поред улазне преводнице канала у Дунав, али и третмани простора као природног добра. Прикупљена документација, у аутентичним амбијентима изабраних објеката, омогућиће адекватну презентацију градње канала,
живот – некад и сад. Као јединствени музеј на отвореном предвиђен је локалитет Мали Стапар, на коме ће се обновити млин са аутентичним механизмом,
пратећа управна зграда, млинарева и преводничарева кућа, стара школа,
трговине, кафане. Обновиће се споменик Јожефу Кишу изнад преводнице у
Врбасу, направиће се спомен-соба у просторијама уз преводницу у Бечеју. Коришћење преводница у зони Горњег Подунавља, које данас нису у функцији
јер се каналима не плови, тесно је повезано са потребама очувања природе и
тог еко-система.

СЛИКА 7. БЕЗДАНСКА ПРЕВОДНИЦА ДАНАС
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СЛИКА 8. ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ

У предстојећем периоду требало би да планска документа третирају простор канала као целину. Наговештена израда планског документа највишег
ранга за цело Подунавље у Србији, оставља могућност усвајања посебног документа који би третирао каналску мрежу Бачке.18 Израда посебних планских докумената, као што је Урбанистички план туристичког локалитета Мали Стапар, подразумева израду студија у којима ће служба заштите одговорно сагледати могућности презентације и развоја наслеђа (Слика 9).
При томе треба користити искуства
других земаља. Канали и објекти изграђени на њима важан су део културног и
природног наслеђа Француске, Велике
Британије, Канаде... Као културни предели изузетних карактеристика, водени
путеви Британије, на дужини од преко
2.000 километара поседују више од
1.800 грађевина, од којих је њих 130
вредновано као спомеик културе.19
Иако смо потписници Европске конвенције о пределу20 као посебној споменичкој врсти, ми ту врсту културног
СЛИКА 9. ПЛАН МАЛОГ СТАПАРА
наслеђа још увек не препознајемо у пракси, па га зато и немамо у законској регулативи, што спречава да се канали и
код нас законски штите и њима управља у оквиру права и стандарда Савета
Европе.

Овај документ би обухватао простор канала Дунав–Тиса–Дунав, тј. поред Бачке, и Банат.
Подаци добијени од господина Крсте Пашковића, једног од организатора 22. светске конференције о каналима одржане у Новом Саду септембра 2009. године.
20 Потписана приликом одржавања централне европске прославе Дана европске баштине 23.
септембра 2007. године: Б. Шурдић, нав. дело, 9.
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