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Сажетак
У градском језгру Новог Сада, у Галевој улици број 30 је кућа још
увек стамених грађевинских одлика за својих више од 80 година. Ипак,
прети јој рушење, јер је чиновничком омашком из деведесетих година
20. века пренебрегнуто да буде сврстана у објекте које је требало законом
заштитити.
Према садашњој урбанистичкој политици планирано је да на
њеном месту буде спратна монтажна гаража. Било би то још једно у низу
уништења драгоцених материјалних споменика прошлости, кроз које се
Нови Сад фактички одриче сопствене историје. Та невелика зграда
„памти“ и изузетно зло и изузетно добро 20. века у Новом Саду, а посебан
значај има у историји организоване здравствене заштите.
Пре Другог светског рата у њој је живела јеврејска породица Гелб и
Фехер. С ратом је дошло зло: сви чланови породице, међу којима и беба
од неколико месеци, страдали су у погрому Јевреја 1942. године. Кућа је
опстала. По окончању рата, у њој су привремено били смештени поједини одбори нове народне власти. А потом је почео нови живот зграде,
када је у њој почело са радом ванболничко породилиште а затим
Матерински дом. Током наредне деценије преданог рада, када је ентузијазам био велика покретачка снага, лекари – гинеколози и акушери у
тиму са бабицама помогли су да овај свет безбедно угледа око 2000 беба.
После непуне деценије, нови животи тријумфовали су над трагедијом и
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смрћу. У овој згради оспособљавале су се и прве генерације медицинских
сестара које пролазе редовно школовање и праксу.
Некадашња новорођенчад из Гајеве разишла су се по целом свету, а
згради је промењена намена, ту је седиште једне општине и месна канцеларија. Али ова зграда се, сопственом судбином, препоручује за посебну друштвену функцију – да буде музеј здравствене историје Новог Сада.
Са мало улагања, могла би се остварити потреба да се систематски вреднују, чувају, памте и користе подаци о прошлости, јер њих дугујемо
будућим генерацијама.

Summary
In the city centre of Novi Sad, Gajeva street, there is a modest but still
sound structure house almost 80 yaers old. However, the threat of its
destruction is real, due to an administrative overlook, literally neglection of
an earlier official document recommending this house to protection.
According the recent urban policy this house is sentenced to be replace by a
montage parking garage. And what would be yet another act of destruction
added on a long list of destroyed valuable material records of the past,
destruction by which Novi Sad is actually betraying its own history. That
modest but yet nice house „remembers“ both the extreme evil and the
exceptional good of the 20th century in Novi Sad, and is of special significance
in the history of organized health care.
Before the World War II the Jewish Gelb and Feher families lived in that
house. The evil came with the war: all family members were killed by
Hungarian fascits in 1942. Тhe house has survived. After the war, there was
the headquarters of the new local, people’s authority. Then its new life began
when the newly founded Maternity Ward (1947. – 1951.) аnd Motherhood
Home (1951.- 1962.) wеrе established there. Over the 5 years of dedicated
work, when enthusuasm was a major driving force, physicians.gynecologists
helped some 2,000 newborn to safely enter the world. In less than decade
new lives triumphed over the tragedy and death. It was this very house that
the first generations of nurses had their regular medical education and
practice.
The newborn from the Gajeva street have long ago spread all over the
world, and the house is now used as the municipality office. However, this
house’s destiny recommends it for a special social functiuon:to be a museum
of medical history of Novi Sad, the capital of the Province of Vojvodina. A
rather small investment could actually make it possible to meet the need for
systematic evaluation, preservation, remembering and use of the records of
our past, since we do own them to the generation to come.
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Увод
Ако из центра Новог Сада кренете лаганим ходом Јеврејском улицом после десетак минута доћи ћете до мале и мирне попречне улице
која носи име Људевита Гаја. Ово је прича о кући која се налази на месту
које данас носи број 30.
До 1918. године, док је Нови Сад био под аустроугарском влашћу,
звала се Elbogengasse што у преводу са немачког значи „Улица на лакат“.
У време Краљевине Југославије тј. од 1918. до 1941. носила је име Људевита
Гаја. Затим, током Другог светског рата и окупације Новог Сада од стране Немаца и Мађара, 1941–1944. звала се Könyök utca што на мађарском
језику значи „На лакат“ улица. А од формирања ФНРЈ 1944. године па до
данас поново носи назив улица Људевита Гаја или како је мештани зову
Гајева улица.
У земљишним књигама града Новог Сада из 1902. године на описаном месту налазила се парцела са недефинисаним објектом која је неколико пута мењала власнике све до 1929. године када се први пут појављује
сведоџба града Новог Сада да је на некретнини А I 2 сазидана кућа за
становање. Године 1930. кућа прелази у власништво Гелб Јозефине (у
списковима жртава рације уписана као Јосипа [1], рођене Дослер из
Новог Сада купопродајним уговором о вредности 220.000 динара. Кућа
је приземна са пространих 6 соба, великом кухињом и опремљеним
купатилом. Улаз у кућу је наткровљен („ајнтворт капија“ [2] и наставља
се гонком [2] и љупким двориштем испуњеним раскошним зеленилом и
цвећем око централно положене камене фонтане. У кућу су се доселили
Гелб Марка Бела, рођен 1892. године по занимању електричар, извођач
радова и трговац (водио је заступништво произвођача радиоапарата
Орион) који је имао приватну радњу у Јеврејској улици број 9, и његова
супруга и власница куће Гелб Павла Јосипа, рођена Дослер у Бистрици,
Нови Сад 1898. године, која је била домаћица. Са њима живе две кћерке:
Лили, рођена 1924. године и Мира рођена 1926. године. Има ли су аутомобил марке Фиат, зелене боје па су важили за веома имућну породицу.
Старија кћерка се са 18 година удаје за Фехер Јеромоша трговца рођеног
1912. у Суботици, и крајем 1941. године са њим добија дечака Ђорђа, а
млађа је завршила Јеврејску основну школу и кренула у гимназију [3].
Сви заједно живе у слози под истим кровом – у Гајевој улици број 30.
Време ратно
Догађаји са светске сцене који добијају замах дефинисан као Други
светски рат у пуном облику преносе се и на становнике Новог Сада.
Неизбежност ратних страхота надвија се над породицама Гелб и Фехер.
У леденим данима јануара 1942. године током погрома над локалним
становништвом познатим као рација, сви чланови две породице изгубили су животе [1]. Кућа је остала без својих становника.
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Ускоро, у њу се усељава и остаје до краја рата, официр окупаторске
војске. После ослобођења кућу преузима даљи рођак породице Гелб који
се 1945. године вратио из концентрационог логора. По његовом одласку
из Новог Сада зграда долази под управу Фонда народних добара [4],
затим је национализована. На основу решења Извршног одбора Града
Новог Сада број 23981/49 укњижује се у листу земљиштва по правном
наслову национализације као општенародна имовина дана 28. априла
1948. године а „као орган управљања забележује се Градски народни
одбор у Новом Саду“.
Снага нових живота
По завршетку Другог светског рада у релативно великом и развијеном граду Новом Саду већина жена се порађала код куће, јер у Градској
болници није било довољно постеља за све породиље [5]. То је био разлог да се на иницијативу Градског одбора Антифашистичког фронта
жена (АФЖ) покрене акција за отварање ванболничког породилишта с
циљем да свака породиља добије стручну помоћ током рађање детета.
У част рођендана Маршала Тита 25. маја 1947. године отворено је
Градско ванболничко породилиште у напуштеној али лепој и пространој
згради са баштом у улици Људевита Гаја 30 [4] а за управника је постављена примаријус др Стојанка Иванчевић (1904–1969). Прим. др Иванчевић је
дошла као искусни специјалиста гинеколог–акушер после много претходних година рада у приватној пракси. С угледом врсног дијагностичара и
терапеута стекла је велико поверење женске популације. Гинеколошки
проблеми и порођајна догађања били су стручни задаци које је савесно и
пожртвовано обављала помажући хиљадама жена за које је постала синоним правог народног лекара [7]. Прим. др Иванчевић је истовремено
имала и изузетно значајну улогу у развоју комплетне здравствене заштите
жена: поред оснивања и уређивања породилишта, њеном заслугом основани су Матерински дом и Диспанзер за жене.
Наредних пет година даноноћно је тим школованих бабица дежурао у веома оскудно опремљеном породилишту. Сналажљивост запосленог особља помогла је да се спроводе основни принципи стручног породиљства. У лекарској екипи била је само прим. др Иванчевић коју су
повремено свесрдно помагали лекари на стажу. У раду породилишта
ангажоване су и ученице медицинске школе које долазе на праксу а које
представљају прве генерације школованих медицинских сестара.
У породилишту су примане породиље од којих се очекивало да ће
имати нормалан порођај без компликација. Исконски оптимизам који
одликује сваки нови почетак и ентузијазам запослених испунили су ову
кућу енергијом да вредни тим помогне породиљама да око 2.000 новорођенчади безбедно угледа свет. 2.000 нових живота испунило је овај
простор тријумфом над трагедијом и смрћу. Свих 2.000 породиља отишло је кући радосно и са здравим бебама.
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Године 1951. Гинеколошко акушерско одељење Градске болнице
добија проширење простора, има више лекара а опрема се комплетира.
Тиме су се стекли услови да се инсистира на порођајима под комплетним
лекарским надзором. Ванболничко породилиште се затвара али се на
истом месту, у Гајевој 30, оснива нова здравствено социјална установа са
задацима здравствене заштите жена а то је Матерински дом [7].
Број особља и приходи су смањени. Нови задатак је хоспитализација трудница са ризиком типа благих гестоза, трудница са упорним
повраћањем, или незбринутих трудница. Све су се порађале у болничком породилишту а затим, ако су биле незбринуте, поново се враћале у
Матерински дом. Особље је чак помагало младим мајкама око запошљавања, организације становања и касније бриге око детета. Здравствено
васпитање жена био је такође важан задатак ове установе. Временом у
Матерински дом бивају примљене, да станују и буду неговатељице,
часне сестре реда Св. Фрање Асишког које с истим енергијом настављају
већ започету хуманитарну мисију. Биле су не само од велике помоћи
трудницама и породиљама већ су помагале свим људима из целог тог
краја када би устребала било каква медицинска услуга. Пресељењем
Материнског дома у нове просторије и новом организацијом Диспанзера
за жене 1962. године простор куће у Гајевој 30 препушта се часним
сестрама које настављају да раде у болничким здравственим установама
[4]. Часне сестре станују ту до 1992. године када бивају распоредом премештене у своје матичне црквене куће.
Пословни простор града Новог Сада преузима кућу и у просторије
се усељава месна заједница Житни трг, удружење пензионера тог дела
града и ту остају до данас.
У архиви Завода за заштиту споменика града Новог Сада нађен је
докуменат Детаљног урбанистичког плана „Нови центар Новог Сада“,
где су прецизирани услови и мере заштите Општинског завода за заштиту споменика културе Новог Сада, написан 1992/93. године у којем се
наводи да у Гајевој улици кућа број 30 има карактеристике од интереса
за културу и историју града. У наредној деценији ништа није урађено да
се овај објекат обележи као посебна вредност, то јест „није ушла у процедуру за заштиту“ и у следећем детаљном урбанистичком плану десетак
година касније наводи из документације 1992/93. бивају изостављени.
Тако се ово мало здање нашло на списку потпуно неважних објеката.
Најдубљи смисао и циљ медицине јесте да штити живот супротстављајући се болу, патњи и смрти. Несвакидашњу потврду овога представља животопис куће у Гајевој улици, број 30, у Новом Саду, јер на изузетан начин симболизује баш тај смисао медицине. Та невелика зграда је у
сразмерно кратком периоду од две декаде двадесетог века била неми
сведок екстремног људског зла кроз деструкцију, и изузетног добра и
креације. Поред тога, Гајева 30 има посебан значај у историји здравствене заштите жена у Новом Саду.
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Много је кућа у Новом Саду које су крај Другог светског рата дочекале сачувавши енергију својих заувек несталих људи трагичних судбина. У већини таквих кућа живот су наставили неки други људи, неке
друге енергије. Судбина зграде у Гајевој 30 била је, на једном вишем
плану: својеврсно излечење судбине страдалих породица Гелб и Фехер
надилажењем смрти изузетном снагом новог живота.
Време будуће
Према актуелној урбанистичкој политици града планирано је да на
месту скромне али лепе и одрживе грађанске куће буде – спратна монтажна гаража. Не одустане ли се од тог механицистичког, дехуманизујућег
разарања градског језгра, бићемо сведоци још једног у низу уништења
драгоцених материјалних споменика прошлости. Кроз таква разарања
градског средишта Нови Сад се фактички одриче своје историје.
А баш ова зграда се, сопственом изузетном судбином, препоручује
за посебну друштвену функцију – да буде једно од језгара хуманистичког
односа према садашњости тиме што ће се у њој чувати историјско
памћење људи као појединца и заједнице. Залажемо се за идеју да се у
Гајевој 30 оснује Музеј здравствене историје Новог Сада, главног града
покрајине Војводине. Са заиста мало улагања, могла би се остварити
потреба ове људске заједнице да се систематски вреднују, чувају, памте и
користе подаци о прошлости, јер њих дугујемо будућим генерацијама.
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