
И З В Е Ш Т А Ј

са студијског путовања „У балканском Јерусалиму и околини“ које је реализовано за време
продуженог викенда, од петка, 21. маја, до недеље, 23. маја 2021. године, са обиласком Охрида

и његових знаменитости, као и целодневном обиласку престонице суседне Албаније, Тиране

На пут ка Северној Македонији, у петак, 21. маја 2021. године, упутило се 9
наставника ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши:

1. Нена Пековић
2. Маја Гочанин
3. Љиљана Трифуновић
4. Иван Терзић
5. Мирјана Дугалић
6. Дарко Пејковић
7. Ивана Васиљевић
8. Весна Јокановић и
9. Марко Ђоковић.

Полазак је био у поноћ (четвртак/петак) са бензинске пумпе “Нис петрол” на
уласку у Врњачку Бању. Направило се неколико успутних пауза ради одмора и обављања
граничних формалности све док нисмо стигли до места званог Стража, где се на лепом
видиковцу нуди доручак за памћење - “Мекиците од Стража”. Укус изврсних мекика у
комбинацији са киселим млеком и чувеним, македонским, бијеним сирењем обећавали су да
је пред нама тродневни, путописни доживљај.



Око 11 часова стижемо до одредишта. Смештамо се у апартмане, пијемо
кафицу и у подне се састајемо са локалним водичем. Крећемо у обилазак града који се налази
на североисточној обали Охридског језера и средиште је истоимене општине. Овај
величанствени град предивног, југозападног дела Северне Македоније водећи је туристички
центар земље. Зову га и “Душа Балкана” јер је колевка словенске писмености. Од главног
града Македоније, Скопља, удаљен је 170км. Захваљујући својим изванредним природним
лепотама, богатом историјском и културном наслеђу, Охрид је од 1979. године део Унесковог
светског културног добра. Легенда каже да Охрид има 365 манастира, баш колико је и дана у
години, тако да с правом носи епитет ”Балкански Јерусалим”.

Лаганом шетњом степеницама и проласком кроз Горну порту (Горња капија),
стижемо до прве станице у обиласку - Антички амфитеатар. Ово је велико античко позориште
на отвореном, древно грчко позориште, старо преко 2,5 хиљада година, које је савршено
очувано. Током римског царства коришћено је за гладијаторске борбе. Данас је то место где се
одржавају културне манифестације и где се, осим угођаја за душу, може уживати и у прелепом
погледу на језеро.



Водич нам је скренуо пажњу на цркву Пресвете Богородице Перивлепе која се налази у
непосредној близини Горње капије и јасно се одатле види. Саграђена је 1295. године залагањем и
средствима византијског војсковође Прогона Згура, те је пример византијској стила градње и
чувена је по архитектури и фрескама врхунске вредности.

Идемо даље. Чека нас црква Св. Климента и Пантелејмона, познатија као
црква Плаошник јер лежи на истоименом узвишењу. Најстарији је словенски споменик културе. То
је реплика старе цркве изграђене на истом месту на којем је 863. године Св. Климент Охридски
(заштитник града) подигао цркву и у којој је и сахрањен 916. године. Климент, ученик Ћирила и
Методија, је овде прве монахе подучавао глагољицу да њоме напишу прву Библију на
старославенском језику.

И даље се држимо успона и калдрмисаном стазом стижемо до Самуилове
тврђаве. То је средњовековно утврђење које спада у ред градских тврђава. Назив је добила по
цару Самуилу који је исту и подигао на преласку из деветог у десети век. Са нивоа језера,
величанствен је поглед према тврђави у свако доба дана и ноћи, а са тврђаве ништа мање
величанствен поглед на град и језеро.



Кривудава стаза кроз шуму води нас до најпосећеније и
најпрепознатљивије атракције Охрида - цркве Св. Јована Богослова - Канео. Ова јединствена,
мајушна црква налази се на високој стени са погледом на некадашње насеље, које је данас
рибарско насеље Канео. Саграђена је у последњим деценијама 13. века. За време цара Душана,
црква постаје метох манастира Трескавац. Не чуди податак да се фотографија ове цркве нашла и
на страницама “Националне географије”...

Зато и ми, као група, искористимо прилику да овековечимо тренутак о коме ће се дуго
приповедати:



Стазом поред језера враћамо се ка централном шеталишту. Пре него што
обиђемо радионицу за ручну израду папира , обилазимо и цркву Свете Софије. Још једна у низу
импресивних грађевина изграђена у време цара Самуила. Лепота цркве Св. Софије изражена је у
њеној монументалној припрати, отворених галерија са две куле које се завршавају малим
куполама. У 11. веку ова базилика је темељно обновљена и украшена фрескама које припадају
најбољим остварењима византијског сликарства. Градитељи ове цркве обдарили су светињу
изузетном акустичношћу, тако да је она заједно са пријатном баштом, централно место
одржавања традиционалног Охридског летњег фестивала.

У малој радионици за ручну израду папира (у кући породице Робев) имали смо прилику да
видимо како се по старом кинеском начину из 2. века пре наше ере, производи папир. Атракција и
штампање на тако добијеном папиру који су многи од нас купили и однели кућама као својеврсни
сувенир Охрида. У овој радионици чува се и јединствена реплика Гутенбергове пресе која се и
данас користи, а једна је од две које се налазе у Европи. Након овог дивног путешествија
калдрмисаном стазом, дуж које нас прати типична охридска архитектура, препуштамо се богатству
укуса, мириса и боја овог поднебља - време је за ручак.



Након предаха и уживања у укусним ђаконијама (по веома приступачним
ценама), чекала нас је нова авантура - обизак Охридског језера бродом. Скоро два сата смо
обилазили обалу и дивили се овом ушушканом градићу из једне потпуно нове перспективе.
Дивили смо се чистоћи воде, Титовој вили, плажама.

Охридско језеро заузима подручје од 350 км2 и познато је по својој кристално чистој води, која је
провидна до дубине од 22м. Једно је од највећих природних језера у Европи. Напајају га три реке.
Укупна дубина језера је 286м. Беспрекорно чиста и бистра вода Охридског језера уз спокојну
тишину планине Галичице која је надвисује (и која је национални парк) и у њој се огледа, привлаче
туристе од давних времена. Велики број светских часописа сврстава Охридско језеро у једно од
најлепших језера на свету. У њој живи надалеко позната охридска пастрмка, ендемска врста овог
језера, а која је и годинама законом заштићена.

Време до повратка у апартмане, искористили смо за обилазак чувених
филигранских радњи, куповину сребра и бисера, а успут смо пробали и по који оријентални
слаткиш. Лепо је напоменити да надалеко чувени бисери настају од седефа ендемске шкољке која
живи једино у Охридском језеру. Обрађује се ручно, по специјалној технологији, која се у
породици преноси са колена на колено. Талеви и Филеви спадају у ред врхунских мајстора код
којих вреди оставити новац за накит.

Други дан био је резервисан за целодневни излет у престоницу суседне
Албаније, Тирану. У договорено време група се окупила и испраћена зрацима сунца упутила се у
правцу Медитерана. Прелазак границе представља формалност и веома брзо налазимо се на
земљи великог диктатора Енвера Хоџе. Бункери из социјалистичког периода сада су само ствар
прошлости и успомена на исту. Паузу за кафу и предах искористили смо за куповину чувеног
албанског бренда - “Скендербег” коњака. Убрзо након тога стижемо до жељене дестинације.
Шарене зграде, широки булевари и мерцедеси - укратко о Тирани. Искрено, када кренеш негде са
пуно предрасуда, останеш затечен чистоћом града, гостопримством становништва, баш колико и
њиховим стилом у облачењу. Тирана је данас један модеран град, пун зеленила, башта и



трговинских центара. Кроз град протиче река Ишем. Град је основан у 17. веку у подножју планине
Дајти.
Крећемо од Трга мајке Терезе. Ту је председничка палата, као и зграда Политехничког
универзитета.

Лаганом шетњом поред фасада у свим могућим бојама - оставшина Еди Раме, који је на овај начин
хтео да каже да је крај диктаторском сивилу његовог предходника, стижемо до главног трга -
Скендербеговог.

На овом мегаломанском простору налазе се Скендербегов коњаник, зграда опере, Етембегова
џамија, сахат кула и Национални историјски музеј са препознатљивим мозаиком изнад улаза.
Прошетали смо до Тиранске пирамиде, обишли чувени бункер. Највећу фасцинацију код нас је
изазвала грандиозна православна црква у самом срцу града - на свега стотинак метара од



Скендербеговог трга. Саборни храм Васкрсења Христовог грађен је у периоду од 2004. до 2012.
године. Висина звоника који се налази испред цркве је 46м. Данас ову цркву посећује између 200
и 500 хиљада албанских православаца, али и велики број туриста очараних њеном велелепношћу
и лепотом.

Даље идемо према шеталишту које врви од барова и ресторана, месту званом Блок, на чијем се
крају налази огроман шопинг мол. Требало је све то обићи пре него што се упутимо ка месту које
нам је препоручено за ручак, а што ће уједно бити и последња дестинација на крају овог дивног
излета у земљи орлова.

Трећи дан на овом студијском путовању био је резервисан за упознавање
са три локације: манастира Св. Наума, археолошког налазишта - Залива костију и чувених
Биљаниних извора. Крећемо ка чудесним изворима Црног Дрима. Улазимо у манастирско
двориште, које је на обали Охридског језера. Палимо свеће и стрпљиво стојимо у реду да би
открили надалеко познату легенду о откуцајима срца Св. Наума. Дивимо се миру и тишини које с
времена на време наруши поздрав раскошних паунова.



Овај манастир се налази у најјужнијем делу македонског дела
Охридског језера, на граници са Албанијом. Основао га је сам Свети Наум 905. године, који је 5
година касније у њему и сахрањен. Манастир походе поклоници свих вера и нација, у нади да ће
их мошти светитеља исцелити од болести. У непосредној близини налази се и црква Св. Петке са
лековитим извором воде. Силазимо и до ње и у групама се крећемо ка бродићима који нас чекају
да кренемо ка изворишту Црног Дрима. Ово је, заиста, била очаравајућа вожња. Вода нестварне
тиркизне боје, провидна и чиста, а на дну видимо како ври, у виду малих моћних мехурова извире
на површину. Овде није дозвољена употреба моторних чамаца, весла су једина помагала, те је и
сама вожња несвакидашњи доживљај. Ипак је ово простор националног парка Галичица.

На месту где се састављају извори (у облику православног крста),
подигнута је црква Св. Богородице Балаклије, а иза ње налази се извор Св. Константина и Јелене
на којем смо се, по препоруци, окрепили. Река Црни Дрим је и јединствени природни феномен
због чињенице да се не меша са језерском водом Охридског језера, силовитом снагом пролази
кроз њега и истом том снагом, код Струме, из њега и истиче. Одатле хита у Албанију на састанак са
Белим Дримом. Температура воде му је константна кроз цео ток и износи 10°C.



Време је за ручак. Ресторан “Острово” нуди одличну храну (опет, по
веома прихватљивим ценама) и ми се, уз шум Црног Дрима и поглед на Охридско језеро и
манастир Св. Наум, препуштамо ужитку изврсних ђаконија.

Време је брзо пролетело и већ смо били на путу према Заливу
костију. Ово је несвакидашњи музеј на отвореном. Реплика је праисторијског насеља које се
налазило на том месту. Кућице су направљене од блата и трске и пружају нестварну хладовину у
овом топлом дану. Вода нестварна, а пастрмке у њој као да нас поздрављају.



Последња дестинација на овом незаборавном излету јесу чувени
Биљанини извори. Место, на коме је по предању и песми, Биљана платно белила. Башта са
амбијенталним рестораном и много хладовине. Извори. Статуа Биљане док бели платно.
Мрестилиште за пастрмке. И огромна макета брода. Део овог извора воде из крашког масива
користи се као вода за пиће у Охриду, а део за потребе мрестилишта. По легенди, девојку Биљану
је отела вила, а од њених суза настадоше извори...

Кафица за поздрав са Охридом. Полазак за Србију у касним
поподневним сатима и долазак на место поласка нешто иза поноћи.


