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БУДИМПЕШТА (BUDAPEST) 30. децембар 2018.

Мало је европских престоница које су интересантне за обилазак у свако до-
ба године. Све популарнији су одласци у околне престоне градове за ос мо мар-
товске, ускршње, првомајске, новогодишње и сваке друге празнике. Идеја да 
обиђем Будимпешту родила се из сазнања да друга по величини река у Ев ро пи, 
Дунав, повезује четири европске метрополе које почињу на слово Б: Беч, Бра-
тис лаву, Будимпешту и Београд. Повод за наставак пута из Београда, где сам 
по сетио обновљени Музеј историје Југославије, био је јасан: прослава дочека 
Но ве 2019. године.

Будимпешта је престоница Републике Мађарске и представља глав ни еко-
ном ски, политички, културни, саобраћајни, индустријски и тр го  вачки центар 
зем ље. Град се развио на обе обале реке Дунав и настао је спајањем Будима, на 
дес ној и Пеште, на левој обали најпознатије ев роп ске реке.

Будимпешта је град бурне историје, прелепе архитектуре и важних ис то риј-
ских и културних споменика, град лековитих извора и уређених бања, пар кова, 
ше талишта, град који је у потпуности искористио свој изванредан по ло жај на 
обе обале Дунава.

Kако доћи?

Путовање у Будимпешту извео сам из Београда железницом. Најисплативија 
ва ријанта је куповина "Srbija Flexipass" карте која важи до Суботице (гранична 
ста ница са Мађарском) и online куповина карте за део где воз 340 иде по пругама 
ма ђарских железница (MAV-START). Kарта за Мађарску кошта 3100 HUF, на шта 
се одобрава попуст од 10% за тзв. е-карту, па иста стаје 8,7 EUR. Парадокс је да 
ће Вам запослени у предузећу Србија Воз рећи да карта од Kелебије до станице 
Bu dapest Keleti кошта нешто више од 2200 динара.

Воз 340 по реду вожње 2018/2019. креће из станице Београд Центар у 21.15 h, 
а стиже у станицу Budapest Keleti Pu. у 05.50 h наредног дана. У понуди су ва-
го ни друге класе и спаваћа кола. Сви вагони су у врло добром стању и заиста је 
ко мотно возити се у њима.
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Станица Budapest Keleti је једна од садржајнијих станица које сам до сада 
по сетио. Постоје киосци брзе хране, аутомати за куповину карата, мењачница, 
би фе, пекара и сл. Сама станица је одлично повезана подземним и надземним 
садржајем са осталим деловима града. Поред станице Budapest Keleti, брзи воз 
из и за Београд Центар стајe и на станици Budapest Ferencvaros.

Железничка станица Budapest Keleti
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Будимпешта у свако доба године има по неки садржај за сваког туристу. Иако 
јутро није обећавало да ће дан бити сунчан и идеалан за обилазак популарних 
знаменитости, преварио сам се. Одмах по налажењу улице где се резервисани 
смештај налази, сео сам у метро на линији 1 и одвезао се до Трга хероја (Hősöк 
tere). 

Трг хероја

Трг хероја (мађ. Hő sök 
tere) је један од главних 
тргова у Бу дим пеш ти. 
Лежи на крају Ан дра-
ше вог булевара (са ко-
јим чини део светске 
баш  тине), одмах поред 
Град  ског парка.

Прилаз градском пар-
ку формирају две важне 
гра ђевине, Музеј лепих 
умет ности са леве и 
Па   лата уметности са 
дес    не стране. 

Други крај трга се 
нас тавља у Ан дра шев 
бу левар чи ји по че так 
оз начавају две гра ђе ви-
не које зат варају трг - 
јед  на стам бе на зграда и 
срп  ска ам ба сада.

Споменик ми ле ни-
јуму је централни део 
трга и обележје Бу дим-
пеш те, са статуама вођа 
се дам племена која су 
ос новала Мађарску, а ту 
су и друге статуе са бит-
ним личностима из ма-
ђарске историје. Изградња меморијала је започета за прославу хиљадите го-
диш њице државе (1896), али је завршен тек 1929. када је добио име. На врху 36 
метара високог коринстког стуба налази се статуа арханђела Михајла.

Споменик миленијуму
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Ово је листа битних личности мађарске историје чије се статуе поређане у 
полукружној аркади око споменика: Стефан I Угарски, Ладислав I, Коломан, 
Ан дрија II, Бела IV, Карло Роберт, Лајош I Анжујски, Јанош Хуњади, Матија 
Кор вин, Стефан Бочкај, Габор Бетлен, Имре Токољи, Ференц II Ракоци, Лајош 
Ко шут.

Иза Трга хероја налази 
се градски парк који је 
прет  ворен у новогодишњу 
пи  јацу на којој се могу наћи 
пре   храмбени производи 
ти   пи ч ни за Мађарску, али 
и ручни радови из области 
мо  де. У склопу парка на ла-
зи се и термална ба ња Се -
че њи, циркус, зоо лош ки 
врт, језерце са во  доскоком 
који ради и у ово доба годи-
не, велико кли  за лиш  те, као 
и низ угос  ти тељ  ских об је-
ка та склад но уклоп љених у 
целину.

Детаљ са новогодишње пијаце
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Веома интересантна атракција 
је дворац Вајдахуњад који пред  -
ставља реплику румунских дво -
раца. Ово здање заправо није ни 
постајало у прошлости, већ је из-
гра ђенo од картона и дасака при-
ли   ком прославе Миленијумске 
све      ча ности почетком прошлог 
ве  ка, али је због свог занимљивог 
из    гледа, на захтев становника Бу   -
дим  пеште одлучено да дворац бу   -
де у потпуности изграђен. Ово 
ин    тригантно здање заправо нема 
ни   какву историјску, али има веома 
ве лику туристичку вредност.

Дворац Вајдахуњад 
(Vajdahunyad vára)
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Аутобус број 105, који стаје недалеко од Трга хероја, а испред хотела "Ибис", 
води Вас све до подножја Будимског града. Назив станице на коjoj треба сићи 
је Adam Clark Ter. Одатле се пењете узаним степеницама у правцу Рибарског 
бастиона (Halászbástyа). Целокупан простор тврђаве представља својеврсно 
ремек-дело градитељства, сведока историје која се ломила на обе обале Дунава.

Будимски дворац (Budai Vár, Budavári Palota)

Будимски дворац, или само град, дворски је комплекс мађарских краљева, 
чији први делови потичу из 1265. године. У прошлости је такође био познат као 
Краљевска палата (Királyi-palota) и Краљевски дворац (Királyi Vár). Налази се на 
јужном врху Дворског брда и окружен је делом града који је познат као Дворска 
четврт (Várnegyed) и по својим стамбеним и јавним грађевинама из средњег 
века, барока и 19. века. Преко своје успињаче, а потом Сечењијевог ланчаног 
моста, дворац је спојен с тргом Адама Кларка на другој страни Дунава.

У граду се тренутно налази Мађарска национална галерија, Музеј историје 
Бу димпеште и затворена дворишта и тераса која га повезује са Рибарским бас-
тионом. 
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Будимски дворац са околином, обала Дунава, Андрашева авенија, Трг 
хероја и Миленијумска подземна железница - најстарија у Европи, UNE-
SCO-ва су светска баштина у Будимпешти.

Дворац је градио краљ Бела IV, од 1247. до 1265. године. Цар Жигмунд 
Луксембуршки га је знатно проширио и уредио, те је постао тада највећа готичка 
палата на свету. Након Мохачке битке, велики део Мађарског краљевства је 
постао део Османског царства, па тако и Будим. Током турске окупације дворац 
је служио као војна барака, оружарница и штала, те је јако пропао. Дворац је 
уништен 1686. године, а остале зграде комплекса су се урушиле или су изгореле.

Карло VI, цар Светог римског царства, изградио је на том месту малу 
барокну палату 1715. године. Краљевић Антал Грасалковић 1748. ју је проширио 
и Нова краљевска палата је постала симбол мира и пријатељства Хабзбуршке 
династије и Мађара.

Дана 4. маја 1849, Артур Гереј је с мађарском револуционарном војском 
освојио Будимски дворац, али су га, упрскос херојском отпору, Будимски 
краљевски војници убили, при чему су запалили и Будимски дворац.

Дворац је касније обновљен од 1850-1856, а 1867. године одиграо је важну 
улогу при крунисању аустријског цара, Франца Јозефа I. Последњих деценија 
19. века Мађарска аутономна влада је отпочела обнову дворца који је требало 
да постане краљевска резиденције по узору на друге европске велике дворске 
комплексе. Од 1875. до 1912. године, професор и члан Мађарске Академије 
наука, Алајош Хаусман, је увелико променио топографију локалитета дворца. 

Будимски дворац (Нирнбершке хронике, 1493)
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Краљевску резиденцију Будимског дворца су сматрали најважнијом мађарском 
грађевином на почетку 20. века.

Након Првог светског рата, Будимски дворац је постао резиденција ма ђар-
ског регента, Миклоша Хортија, све до краја Другог светског рата. Током Оп са де 
Будимпеште (29. децембра 1944 - 13. јануара 1945), Будимски дворац је био пос-
ледње упориште Сила Осовине и страшно је оштећен током његовог ос ва ја ња.

За време комунизма, дворац је био напуштен, претворен у музеј и пропадао 
је. Обнављан је више пута, споља 1966, а изнутра 1980. године. Године 1987, 
заједно с другим споменицима у Будимпешти, уписан је на УНЕСКО попис 
места светске баштине у Европи. Године 2006, УНЕСКО одбор је закључио како 
му треба хитна обнова, посебно његове куполе.

Мало је података о изгледу палате из средњег века и барока. Нови дворац се 
састоји од 200 метара дуге серије просторија (само Версајска палата има дужу 
серију просторија) од којих су најважније:

Будимски дворац и Сечењијев ланчани мост, 1946.
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• Средњовековни дворац чине просторије откривене испод комплекса 
приликом обнове 1958-1962. године. Краљевска капела и надсвођена 
галерија само су неке просторије некад највеће готичке палате данас 
чине Музеј историје Будимпеште.

• Капела св. Жигмунда или Дворска капела (Szent Zsigmond-kápol-
na, Vártemplom) на западном делу дворца, нема фасаду већ само улаз из 
лављег дворишта. Има барокни тлоцрт виолине из 1769. године, а од 
уништења од 1957. служи као изложбени простор.

• Краљевска крипта (Nádori kripta) се налази испод Дворске капеле, а у 
њој су урешени саркофази краљева Хабсбургшке династије од 1820. до 
1927. године. Богато је украшена и осликана делима најбољих ументика 
19. века.

• Дворана за бал (Nagyterem) на првом спрату у барокном стилу с 
готичким олтаром.

• Велика балска дворана се налази у средњем делу севрног крила и 
најраскошнија је просторија дворца. Архитекта Хаусман је дизајнирао 
просторију високу два спрата са великим стакленим сводом, ренесансним 
украсима на зидовима с колосалним паром кипова Атласа из 1897. године.

• Хабсбуршка соба (Habsburg terem) је била богато украшена барокна 
просторија коју су комунисти уништили 1950-их због политичких разлога.

• Мађарска национална галерија заузима бројне просторије у дворцу, 
а садржи колекцију уметнина из свих периода мађарске историје од 
средњег века до краја комунизма. Подељена је на: средњовековне и 
ренесансне камене скулптуре, готичке дрвене скулптуре, касноготички 
олтар (у Балској дворани), ренесансне и барокне слике, уметност 19. и 20. 
века и савремена уметност од којих су најзнаменитија дела сликара као 
што су Михаљ Мункачи и Ласло Пал.

Од уметничких дела најзнаменитији су:
• Кружни пил Светог Тројства
• Матијина фонтана (Mátyás-kút) у западном дворишту дворца с при ка зом 

кра ља Матије Корвина са групом ловаца у лову на јелене (Алајош Штр обл).
• Коњаничка скулптура Еугена Савојског на Дунавској тераси је 

необарокном дело Јожефа Рона из 1900. године.
• Кротитељ коња је скулптура Панонског кротитеља коња из 1901. 
• Турул птица се налази на необарокном постољу из 1905. године.

Фотографије десно: горе - успињача ка Будимском граду, 
доле - Национална галерија Мађарске
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Шандор палата, седиште председника Републике Мађарске
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Матијина фонтана (Mátyás kútja)
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Горе: Принц Еуген Савојски, доле: поглед на Пешту и Сечењијев мост са дворца
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Рибарски бастион (Halászbástya)

Иако куле и зидови Рибарски бастион изгледају бајковито и средњевековно 
они су пројектовани и изграђени између 1895. и 1902. године и никада нису 
служили као утврђење. Бастион се налази одмах покрај цркве светог Матије на 
будимској страни града.

Седам торњева ове неоготичке терасе представљају седам племена која су 
се доселила 896. године и која су основала Мађарску. Име потиче од рибље 
тржнице која се на том подручју налазила током средњег века а цело подручје 
је носило назив Рибарски град.

Бронзана статуа Светог Стефана Мађарског на коњу из 1906. године налази се 
између Рибарског бастиона и цркве Светог Матије. Свети Стефан је припадао 
династији Арпадовића, био је први краљ Мађарске и владао у периоду од 1001. 
до 1038. године. Kруна коју је добио од папе добија готово митски статус међу 
Мађарима. Слави се као светац и у католичкој и у православној цркви.

У Другом светском рату Рибарски бастион је готово потпуно уништен а 
обновљен је у периоду 1947–1948.

Рибарски бастион
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Црква светог Матије 
 (Mátyás Templom)

Подигнута 1015. и уништена од стране 
Мон гола 1241. године. Садашња гра ђе-
ви на датира из друге половине 14. века. 
У њој је крунисано неколико краљева а 
име добија по мађарском краљу Матији 
који су у њој два пута венчавао.

Турци претварају цркву 1541. у главну 
градску џамију. Иако по протеривању 
Ту рака 1686. постаје поново црква у ба-
рок ном стилу, права реконструкција до-
ла зи тек пред крај 19. века и даје јој но ви 
нео-готски изглед.
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БУДИМПЕШТА (BUDAPEST) 31. децембар 2018.

Претходни дан у престоници нашег северног суседа био је за мене заиста 
један од најлепших дана које сам до сада провео на својим путовањима. 
Данашњи је освануо још топлији и ведрији, и то је био знак да се надокнади све 
што је јуче пропуштено, делом због умора а делом због јаког ветра.

Базилика 
Светог Стефана 

(Szent István Bazilika)

Прва знаменитост коју сам 
желео да обиђем у току да   на 
јесте катедрала Све тог Сте-
фа на/Иштвана. То је нај ве ћа 
католичка црк ва у Ма ђар ској. 
Стара је је дан век иа  ко де лу-
је доста ста   ри је, а гра ђена је 
у стилу нео   кла си циз ма. Са 
сво јих 96 метара ви си не, то је 
јед на од највиших згра да у Бу -
дим пеш ти. Могуће је по пе  ти 
се на торањ како би па  но рам-
ски разгледали град, али сам 
ту могућност са веће ви сине 
ос тавио за бу дим пеш тан  ску 
Ци таделу.

Поглед на базилику 
из правца Zrínyi utca
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Палата Грешам 
(Gresham Palota)

Палата је симбол старог дела Бу-
дим пеште. Пример је архитектуре Ју-
генд стила. Лоцирана је на самој оба ли 
Ду  нава, са једне стране се налази Се че-
њи јев ланчани мост, а са друге Ма ђар-
ска академија наука. Палата је више пу -
та обнављана и продавана, а тренутни 
влас  ник је State General Reserve Fund из 
Ома на, иако је менаџмент хотела по ве-
рен групацији Four Seasons Hotels Па ла-
ти је враћен стари сјај, а хотел се сас то ји 
од 179 соба и 17 апартмана.

Палата Грешам - 
детаљ са фасаде
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Посебну чар даје шетња "Дунавском променадом" у Пешти. Иако је зима 
и ветар је немилосрдан, пешачење поред Дунава ће Вам подарити прелепе 
видике на Цитаделу, Будимски град и мостове који спајају ова два насеља.

Цитадела (Citadella)

Утврђење са десне обале Дунава, изграђено на врху Gellert брда. Цитадела је 
играла веома битну улогу у војним походима за одбрану Мађара од непријатеља.

Тврђава је саграђена 1851. од стране Јулијуса Јакоба фон Хајнауа, командира 
Ау стријског царства, а дизајнирана је 1848. године, након Мађарске револуције. 
За узима цео простор 235 метара високог платоа. Тврђава има облик латиничног 
сло ва "U". Kомплетна грађевина завршена је 1854. када су аустријске трупе за-
узеле Цитаделу. После аустроугарског договора 1867. и успостављања Аустро-
угар ске, Мађари су наредили уништење тврђаве, али се то није десило све 
до 1900. У Мађарској револуцији 1956. трупе Совјетског савеза окупирају Ци-
таделу и спуштају се до града свргавајући нацистичку владу Мађарске. Спо-
ме ници који надвисују цео град а издижу се из цитаделе управо су спо ме ници 
ослободиоцима у II светском рату.

Поглед на Цитаделу са Дунавске променаде
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Панорама која се пружа са Цитаделе представља прави ужитак за очи и 
одмор после напорног пењања.

Споменик браниоцима Будимпеште у Другом светском рату

Поглед на Пешту и мостове на Дунаву са брда Гелерт

Следе фотографије панорама Будимпеште са брда Гелерт, на коме се налази 
поменута Цитадела.
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Зграда мађарског парламента 
(Országház)

Зграда данашњег мађарског пар-
ла  мен та налази се на Тргу Лајоша Kо-
шу та, на самој левој обали Дунава. 
Гра ђена је у стилу готике, има си-
мет ричну фасаду и централни хол. 
Спе цифичност је та да ни је само фа-
сада симетрична, већ и сама на ме на 
зграде - један део се користи у по ли-
тич ке, а други у туристичке свр хе. У 
самој згради налази се 691 прос то -
рија са више од 200 канцеларија ко -
је те собе користе. На фасади пос -
то ји преко 290 скулптура, а на вр ху 
фа са де, изнад улазних врата, на ла зе 
се скулп туре бивших владара Ма-
ђарске, Тран сил ва ни је и многе дру-
ге личности значајне за ис торију 
на рода на овим просторима. Мож да 
најсвеобухватнији поглед на гра ђе-
ви ну пружа се из Будима, до кога се 
до лази метроом на линији 2, који иде 
ис под Дунава.



Мапа метро линија у Будимпешти
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БРАТИСЛАВА (BRATISLAVA) 1. јануар 2019.

Братислава је град за које су многи моји суграђани сазнали скоро, увођењем 
RyanAir-ове авионске линије. Први туристи који су похрлили да виде прес то-
ни цу Републике Словачке, вратили се са лепим утисцима. Нисам имао ту срећу 
да путујем авионом до Братиславе, али сам планирао да је обиђем јер на малом 
месту крије доста интересантних ствари за туристу.

Интернационалним брзим возом број 280, Budapest Nygati - Bratislava Hlav-
na Stanica, који се састојао из чешких јако удобних и чистих вагона, стигао сам 
за нешто више од 2 сата у престоницу Словачке. Није ми се допадало што је 
ки шило, јер је познато правило да 
шет ња и туристичка фотографија 
ни су добри пријатељи са кишом и 
су морним временом. Из наведених 
раз лога, нисам одмах пошао у оби ла-
зак града, већ сам отишао до ре зер-
ви саног смештаја.

Михаелов торањ 
(Michalská brána)

Шетњу градом започео сам у 
старом гра ду, код Михаљеве капије. 
То је једина пос тојећа капија градског 
утврђења. Из гра ђена је око 1300. го-
ди не, а њен данашњи изглед је ре-
зул тат ре кон струкције 1758. го ди не у 
барокном стилу. који обиљежава кип 
светог Михаела у борби против зма-
ја. Ту се налази и изложба оружја из 
Град ског му зеја, као и тачка нул тог 
ки лометра, са уписаним уда ље нос-
ти  ма 29 главних гра до ва.
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Стара градска већница  (Stará radnica)

То је бивше седиште владе, а од 1868. године је седиште музеја Братиславе. 
Истовремено, то је најстарији музеј у Словачкој. Са врха његове куле пружа се 
прелеп панорамски поглед на стари град. Зграда је грађена у готичком стилу с 
ренесансним двориштем, и зеленим неоготичким додатком на крову.

Надбискупска палата (Primaciálnu palác)

Налази се на Примацијалном тргу. Грађена је у доба класицизма, у XVIII ве-
ку. У палати се налази предивна дворана огледала, слична оној у Версају. У тој 
дворани Наполеон је потписао Пресбуршки споразум, 26. децембра 1805. го-
дине, након битке код Аустерлитза. Данас се у овој палати налази збирка рет-
ких енглеских гоблена из 17. века. Лети се овђе одржавају концерти класичне 
му зике. Ту су наступали Моцарт, Бетовен, Барток, Лист и друга имена из света 
му зике.

Шетњу сам даље наставио према новом делу града, док не стане киша, јер је 
било немогуће оријентисати се на лепоту старог града и добре фотографије. У 
путу је киша стала, па сам своју руту проширио и на шири део градског језгра.
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Надбискупска палата (Primaciálnu palác)
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Палата Грасалкович (Grasalkovičev palác)

Палата је саграђена 1756. године за време кнеза Антала Грашалковича, 
врховника мађарског већа. Тренутна је резиденција словачког председника. 
Сама грађевина је пример изузетног рококо и касно-барокног стила. Јосип 
Хајдн је овде одсвирао многе премијере својих дела. Иза палате се налази 
велика Председникова башта, и улаз у њу је слободан.

Братиславски дворац (Bratislavský hrad)

Дворац који је заштитни знак Братиславе налази се 100 метара изнад Дунава, 
а свој данашњи изглед добио је у 15. веку, када је био ојачан због напада Хусита. 
Хусити 1458. године бирају новог краља, Јiříја z Poděbrada. Показао се као добар, 
водио је политику мира и настојао да уједини целу Европу у једну мирољубиву 
нацију. За дворац се зна већ у XVI веку, а тада Братислава постаје главни 
град Угарске. Kао крунидбени град, братиславски дворац постаје краљевска 
резиденција и добија ренесансни облик. Његова северозападна кула назива се 
још и Драгуљна кула, јер је чувала краљевске драгуље скоро два века.
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Задњу велику реконструкцију у барокном стилу врши Марија Терезија у 
XVIII веку када се главни град Мађарске вратио у Будимпешту. Након тога 
дворац постаје школа за свештена лица, а касније се овде налази војни одсек. 
Године 1811. кривицом пијаних аустријских војника, дворац захвата велики 
пожар и од њега остају само рушевине. Kомунисти га реновирају од 1956. 
до 1968. године. Данас се у њему налазе канцеларије Владе, а на трећем спрату 
је део Словачког народног музеја, где је изложено оружје, намештај и предмети 
из фолклорне баштине. Северније од дворца, али унутар зидина, налази се 
музеј фолклорне музике са изложеним фрулама, звиждаљкама, бубњевима 
итд. Дворац је једно од ретких места одакле се виде три државе: Аустрија (3 
километра југозападно), када је лепо време Мађарска (13 километара јужно), 
и наравно, Словачка. Бунар у дворишту тврђаве дубок је 85 метара и некада је 
био једини извор питке воде у тврђави.

Славин (Slavin)

Брдо изнад Братиславе са прелепим погледом на град и околину. На њему 
се налази споменик подигнут 1960. године у спомен на 6850 совјетских војника 
који су погинули у одбрани западне Словачке од нациста. Споменик је висок 37 
метара, на његовом врху је војник који држи раширену заставу са петокраком. 
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У доњем делу споменика мермерним словима исписани су градови Словачке 
редом по ослобађању, а на ливади испред су мермерне плоче са именима 
погинулих војника.

После обиласка знаменитости, ваља издвојити нешто слободног времена за 
шетњу по граду, где ће Вам пажњу привући тотално необичне скулптуре човека 
који дрема у шахти, локалног фотографа, забављача. Звончице и сл. Прелепе 
фасаде и срдачни становници Братиславе учиниће Ваш боравак у овом граду 
незаборавним.

После напорне шетње, вреди предахнути у старом градском језгру. Препорука 
је ресторан Pivnice u Kozla, где уз врло укусну храну и квалитетно точено пиво, 
симбол Братиславе, можете средити мисли о проведеном дану у престоници 
Словачке. Ноћио сам у изузетно пријатном смештају Zeitlos, на корак од старог 
града, који из свег срца препоручујем.

Сутрадан ме чека Беч.
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БЕЧ (WIEN, VIENNA)

Град музике, град снова, град са 
више од 400.000 љу ди са простора 
бив ше СФРЈ, или једноставно - 
Беч. Де    с ети по величини град 
у Ев   ропској унији. Лежи на Ду-
на   ву у најисточнијем делу Ау с-
три је недалеко од границе са 
Словачком, Мађарском и Чеш-
ком, на раскршћу путних пра-
ваца север-југ, повезујући Бал-
тик са Јадраном, и запад-исток, 
по везујући западну Европу са 
Бал каном и даље Азијом.

Историја Беча почиње пре 
око 4 миленијума чиме се под-
ручје града сврстава међу нај-
ста рије људске насеобине на 
свету. Беч је тако једна од нај-
ста ријих метропола у 'срцу' 
Ев  ропе, царски град и место 
укр  штања разних култура и 
ути  цаја, град који је вековима 
имао водећу улогу у креирању 
по  литичке сцене Европе и овог 
дела света. Био је седиште им-
пе ратора Светог римског цар-
ства, главни град Аустријског 
цар  ства те Аустроугарске мо-
нар хије када је и достигао свој врхунац крајем 19. ве ка и са око два милиона 
ста новника представљао четврти град по величини на свету (после Лондона, 
Па риза и Њујорка), културно средиште, речну лу ку, ин дустријски и трговачки 
цен тар повезан са чешким, мађарским и јуж но сло вен ским земљама.

2. јануар 2019.

Катедрала Светог Стефана
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Град је, између осталог, и једно од најомиљенијих европских одредишта 
ту риста из читавог света али и имиграната који чине, посебно последњих го-
дина, велики удео у броју градског становништва. Град годишње посете ми-
ли они туриста највише захваљујући многобројним културно-историјским 
спо меницима, палатама и разноврсној културној понуди. Беч носи и епитет 
му зичке престонице света у којој су живели и стварали композитори као што 
је Моцарт или Бетовен и једног од најзначајнијих културних центара старог 
кон тинента.

На основу студије консултантске фирме за људске ресурсе Мерцер о ква ли-
тету живота у светским метрополама Беч је 2015. (као и низ година уназад) про-
г ла шен најбољим градом за живот на свету.

Kако доћи и чиме се кретати?

До аутобуске станице Ертберг дошао сам 
из Будимпеште. Превозник је била ком-
панија Flix Bus, која је све популарнија ме-
ђу путницима због добрих и удоб них ау то-
бу са и врло приступачних цена. За мање 
од сат времена стигао сам од једне до дру ге 
метрополе. Беч има одлично решен тран-
спор тни систем, па је лако стићи где год је 
пот ребно. Мрежа U-bahn, S-bahn, трамваја и 
ау тобуса је изузетно развијена и једна је од 
нај бољих у Европи. Препорука за туристе је 
сва како узимање карте за 24, 48 или 72 сата. 
У оквиру тог времена могуће је променити 
нео граничен број превозник средстава. Био 
сам смештен у Do Step Inn хотелу који се 
налази педесетак метара од железничке ста-
нице Беч-за пад (Wien Westbahnhof), и одатле 
сам користио најчешће метро линију U3 (на-
ранџаста) за одлазак до цен тра града или до неких градских знаменитости.

План обиласка

Већина планираних знаменитости  налази се у оквиру центра града  (Innere 
Stadt), и лако су доступне било којом линијом метро превоза (U-bahn). Центар 
града уоквирују дунавски рукавац са десне стране и Ringstrasse са околних. 
Метроом U3 стигао сам до станице Stephensplatz, која се налази у самом срцу 
Innere Stadt-а, и кренуо сам у обилазак аустријске престонице.

Жел. ст. Беч - главна
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Kатедрала Светог 
Стефана (Katolische 
Kirche St. Stephen)

Сам центар Беча пред-
став ља трг на ко ме се налаз 
беч  ка ка те дра ла Светог Сте -
фа на. Саг ра  ђе на је 1147. го ди-
не у сти лу ро манике и јед  но 
време је важила за нај ви шу 
гра ђевину Ев   ро пе (са чу   ве-
ним Ште фл торњем, 136,7 м). 
О сим торња, нај      ин    те     ре сан-
тнији спољ   ни део ка тед ра ле 
је кров ко ји је сас тављен од пре  ко 230.000 ма лих квад      ратића који чине ве      ли-
чанствен мозаик фор ми  рајући грб града Беча и це ле Аустрије. Многе при че и 
ле генде везане су за катедралу. У њој је сахрањен Еу ген Савојски, кнез, ау стриј-
ски војсковођа и државник.

Катедрала Светог Стефана - детаљ
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Зграда државне опере (Stadtsoper)

Jедна од најпознатијих оперских кућа на свету. Саграђена је 1869. године у 
неоренесансном стилу. Прва опера, изведена исте године, била је Моцартова 
опера "Дон Ђовани". За време Другог светског рата, зграда је потпуно изгорела 
у пожару током бомбардовања, те је рестаурирана и поново отворена 1955. 
извођењем Бетовенове опере ,,Фиделио”. С обе стране Бечке државне опере, 
налази се по једна фонтана која има посебну симболику. Наиме, уметник Јозеф 
Гасер је алегоријским фигурама представио свет музике, плеса и радости на 
левој фонтани, а свет љубави, освете и туге на десној фонтани. Бечка државна 
опера, већ годинама уназад, организује бал (Opernball), који је познат и ван 
аустријских граница. Међу посетиоцима уврстане су многе светске познате 
личности, које долазе углавном из уметничког, пословног али и политичког 
света. Чланови Бечке филхармоније се иначе регрутују из Бечке државне 
опере. Међу најпознатијим именима који се помињу у историји ове опере су 
Игор Стравински, Херберт фон Карајан, Густав Малер и многи други.

Бечка опера - детаљ
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Дворац Белведере (Belvedere Schloss)

Дворац се налази у тре ћем 
бе цирку, такозваном Land-
stra sse. Ради се о ком плек-
су палата, који се сас то ји од 
Гор њег и Доњег Бел ве дерe-а 
са оранжеријом и двор ским 
шта лама. Палате су грађене у 
ба рокном стилу и подигнуте 
су у 18. веку као лет ња ре зи-
денција принца Еу гена Са-
војског, великог вој ско во ђе 
који је служио на дво ру Хаб-
збурговаца. Па ла те спаја пре-
ле пи врт са скулптурама и фонтанама у барокном стилу као и Алп ски врт (Al-
pen   garten), те је комплекс заиста с разлогом проглашен за један од најлепших 
на свету. Белведере у преводу значи ,,леп поглед”, јер се са врха гор ње палате 
пру жа величанствен поглед на Беч. Стална поставка овог музеја јес те изложба 
Гус тава Kлимта и Оскара Кокошке. Највећу пажњу посетилаца привлачи слика 
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"По љубац", на основу које су урађени и бројни сувенири који се могу наћи у му-
зеј ској продавници. Ред за улазак у музеј је велики, па је добро обезбедити карте 
унап ред - преко интернета.

Улазнице - одрасли 22 ЕУР, студенти до 26 година - 19 ЕУР, малолетна лица - бесплатно.

Градска скупштина (Rathaus)

Саграђена је између 1872. и 1883. го дине у неоготском стилу и један је од 
заштитних знакова Беча. Цен трални торањ је висок 97,9 ме тара, а гвоздени 
витез на торњу ,,Rat hausmann”, скулптура висока 6 ме та ра, је свакако један од 
симбола Бе ча. Градска кућа представља се  диште градоначелника и пред сед  ника 
покрајине Беч, али и мес то где заседају покрајинска вла да и градски сенат, као 
и град ска и покрајинска скупштина. Унут ра ш    њост зграде је украшена пор тре   -
тима аустријских владара, на  у  чника и уметника. Осим прос то    рија за градске 
послове, унутра се налазе и просторије за разне ба ло  ве, концерте и сајмове.

На тргу испред Градске куће, одржавају се многобројна дешавања у различитим 
периодима. У ово доба године је то божићни вашар (Christkindlmarkt) где можете 
осетити бајковиту божићну атмосферу и пробати кувано вино, лангош, и разне 
колаче. Цео парк испред градске куће зими попуњава велико клизалиште.
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Хофбург (Ho  urg Wien Heldenplatz)

Kомплекс Хофбург заузима велики део јужног дела центра Беча, површине 
240 000 метара квадратних. Садржи 19 дворишта и башти, 18 палата или делова 
палата, као и 2600 соба, смештених у неколико зграда: бивше Царске одаје, 
од којих је неколико претворено у засебне музеје (Музеј Ефеса, Музеј старих 
музичких инструмената, Етнографски музеј, Дворска оружарница), Царску 
капелу (у којој сваке недеље пева хор бечких дечака), Царску ризницу и Царску 
коњушарницу са салом за вежбање чувених липицанера итд.

Још у XIII веку, на овом месту постојао је замак хабсбуршких владара окружен 
зидинама, али је прва палата угледала светлост дана у XV веку. У почетку 
резиденција аустро-угарских монарха, касније је постала зимска палата, када 
је у XVIII веку палата Шенбрун проглашена летњом резиденцијом.

Између осталог, у Хофбургу је препоручљиво посетити: Стару тврђаву (Alte 
Burg) која је део Швајцарског крила (Schweizentrakt); Швајцарску капију (Sch-
weizertor); крило Светог Михаила (Michaelertrakt) – важи за најлепше крило 
тврђаве; Витезову дворану (Rittersaal), где је крштена Марија Терезија водом која 
је садржала и неколико капи воде из реке Јордан; Дворску капелу (Burgkapelle), 
у којој се на недељној миси могу чути хорски гласови чувених бечких дечака; 
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Ама лијин дворац (Amalien-
burg); Националну библиотеку 
(Österreichische Nationalbiblio-
thek), у којој се налазе Музеј па-
пируса (Papirusmuseum) и Му зеј 
глобуса (Globenmuseum); Зим-
ску школу јахања, у оквиру ко-
је ради чувена Шпанска шко ла 
јахања (Spanische Hofreitschule) 
позната по балету коња Ли пи-
ца нера; Нови Хофбург (Neue 
Ho  urg), који гледа на Трг хе ро-
ја (Heldenplatz) итд. У склопу овог комплекса налазе се и бројни музеји: Кра-
љев ска ризница (Schatzkammerр) са царским крунама и Лонгиновим копљем, 
ко јим је, по предању, прободен Исус на крсту; Музеј царице Елизабете (Sisi 
Museum); Природно-историјски музеј (Naturhistorischer Museum) који је јако 
за нимљив, јер се ту између осталог чува и Вилендорфска Венера; Уметничко-
историјски музеј (Kunsthistorisches Museum) и многи други.
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Албертина (Albertina)

Kада је 1794. године палату добио као поклон од таста, цара Франца II, 
војвода Алберт је извршио обимне грађевинске радове на њој. Завршена је 
1805. у неокласицистичком стилу. Палата Албертина добила је име по њеном 
оснивачу, зету Марије Терезије - војводи Алберту, који је веома брзо палати 
доделио намену - да постане збирка уметничких дела.

Негде око 1860. године, у подножју 11 метара високог платоа палате, сазидана 
је Албрехтова или Данубиус фонтана. Током наредних деценија, палату су 
наслеђивали потомци и рођаци војводе Алберта, да би 1919. године, падом 
Аустроугарске и оснивањем републике Аустрије здање постало државна 
имовина у којој је отворена колекција под називом "Уметничка колекција 
графика - Албертина".

Данашњу музејску колекцију чине слике, скоро милион графика, око 65.000 
цртежа и акварела и 70.000 фотографија. Пикасо, Рубенс, Микеланђело, 
Дирер, заступљени су неким од својих најбољих дела. Ту си и импресионисти и 
постимпресионисти: Моне, Реноар, Дега, Сезан, Матис, Сињак и други.

Улазница за одрасле кошта 16 ЕУР, за младе до 26 година је 11 ЕУР, а за децу 
је бесплатно.
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Kарлова црква (Karlskirche)

По многима је ово најлепша бечка црква 
и једна од главних туристичких атракција у 
Бечу. Налази се на јужној страни Karlsplatz-а, 
на рубу Innere Stadt-a. 

Цар Светог Римског царства, Kарло IV, за-
ве товао се да сагради цркву посвећену Светом 
Kар лу Боромејском ако град буде спашен од 
последњег великог избијања болести. На кон 
што је куга прошла, изградња цркве на јав-
љена је у 1713, а довршена је 1737. године. Црк-
ву је саградио аустријски архитекта шко ло-
ван у Риму, Johann Bernard Fischer von Erlach, 
чи ја је барокна архитектура увелико утицала 
и обликовала укусе хабсбуршких владара.

Kатедрала је јединствена по мешавини 
древ них грчких и римских елемената са ви-
зантијским, ренесансним и барокним сти ло-
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вима. Рељефи на екстеријеру приказују патње Бечлија за време куге 1713. го ди не. 
Kупола подсећа на базилику Светог Петра у Ватикану, али је другачија јер је ње-
на база издужени елипсоид. У унутрашњости преовладавају мермер и златни 
де таљи. До 1918. г. била је верско седиште царева, али пошто се руководство 
на кон Другог светског рата делимично распало, у периоду између 1989. и 2000. 
црк вом је управљао Opus Dei.

Улазница: 8 ЕУР одрасли, 4 ЕУР студенти, деца до 10 година бесплатно.

Хофбург - детаљи
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БЕЧ (WIEN, VIENNA) 3. јануар 2019.

Последњи дан боравка у Бечу искористио сам за посету Хундертвасерове 
куће, споменика Вуку Стефановићу Караџићу, дворца Шенбрун и парка Пратер.

Хундертвасерова кућа (Hundertwasser Hause)

Шарене површине, неправилни облици обрасли у зеленило само су део 
онога по чему је Хундертвасерова куча у Бечу препознатљива. Чувени бечки 
сликар Фриденсрајх Хундертвасер (1928-2000) оваквим стилом није само бечкој 
архитектури дао нове импулсе, него је успео да створи и специфични изложбени 
простор који поред његове изложбе приказује актуелна достигнућа савремене 
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уметности. У кафићу у приземљу 
зграде може да се погледа филм у 
коме Хундертвасер описује своје 
пројекте у улози водича.

Преко пута ове интересантне 
гра ђевине налази се тзв. Хун дерт -
васерово село, које данас пред  ста-
вља скуп продавница су ве  нира. У 
једној од продавница мо гу ће је про-
на ћи реплике де ла из Ал бер ти не, 
Бел ведереа и Шенбруна по прис ту-
пач ним це на ма.

Екстеријер Хундертвасерове куће

Хундертвасерово село - детаљи 
ентеријера
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Споменик Вуку Стефановићу Караџићу

У улици Rasumofskygasse 23, недалеко од Хундертвасерове куће, налази се 
споменик реформатору српског језика, Вуку Стефановићу Караџићу. Велики 
део свог живота и радног века провео је у данашњој престоници Аустрије, где је 
и умро 1864. године. Поред овог споменика, захвалност Вуку Караџићу Бечлије 
су изразиле и на неколико спомен плоча у овом граду.

Пратер (Prater)

Пратер је велики део Беча површине 6 милиона квадрата мада када се говори 
о Пратеру углавном се мисли на забавни парк Wurstelprater. Ово је најстарији 
забавни парк на свету. Данас је обавезна станица туриста који посећују Беч. 

За Пратер се каже да представља место на коме се спајају култура и 
архитектура, традиција и иновација. Забавни парк, носталгично место, оаза 
зеленила и локација “Великог точка”, једног од највећих симбола Беча. Улаз 
у Пратер је бесплатан за разлику од многих других паркова по свету. Већина 
улазница за појединачне атракције кошта до 5 евра али су неке попут Великог 
точка и Музеја мадам Тисо знатно скупље.
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Некада је земљиште на коме се да-
нас налази Пратер било царско ло-
виште али га Јозеф II отвара за јав но 
коришћење 1766. године. Парк пос-
таје најатрактивнији локални прос-
тор за рекреацију у граду и место на 
ко ме убрзо ничу ресторани и кафеи а 
затим и разне друге атракције за за-
ба ву попут рингишпила.

Пратер постаје власништво гра-
да Беча пред Други светски рат али 
током рата доживљама велика ра за-
ра ња.

Данас се у Пратеру налази преко 
250 атракција а парк редовно добија 
но ве садржаје сваке године. У парку 
се налазе различите вртешке, ро лер-
костери, кућа страве, бродићи, ау то-
мо билчићи, планетаријум…

Велики точак

Велики точак је подигнут 1897. 
године а конструисали су га бри тан-
ски инжењери Watler Basset и Harry Hitchins. Дозвола за рушење ове атракције 
је издата 1916. године али због константног недостатка средстава то на срећу 
ни је учињено. У току Другог светског рата бива уништен и остаје само његова 
ме тална констукција. Реконструисан је 1945. године и поново отворен 1947. го-
дине. Данас је овај панорамски точак једини на свету који је опстао из тог пе-
ри ода. Висина точка је 64,75 m, тежина целе конструкције 430 тона а самог точ-
ка 245 тона. Пречник је 60,96 m а окреће се брзином од 2,7 km/h.

Дворац Шенбрун (Schloss Schönbrunn)

Најзначнија и најпосећенија атракција у Бечу је дворац Шенбрун са преко 
два милиона посетилаца годишње.

Ова барокна палата под заштитом UNESCO-а била је некада летња рез и-
ден ција Хабсбурговаца а данас осим што је “магнет” за туристе место је и за 
политичке сусрете на највишем нивоу. Богато декорисане просторије и фан-
тас тична архитектура чине га врло привлачним а често га зову и Мини Версај.
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Изградњу нове палате започео је Леополд I који је за пројектовање унајмио 
ве ликог архитекту Јохана Бернхарда Фишера. Градња започиње 1696. године а 
бива комплетно завршена и добија данашњи изглед 1743. године у време вла-
да вине царице Марије Терезије. Она је додала још један спрат да би сместила 
чак шеснаесторо своје деце. Зграда добија њену омиљену боју - Шенбрун жуту.

У 19-том веку главни становник Шенбруна био је цар Франц Јозеф I и његова 
вр ло популарна супруга Елизабете од Баварије познатија као Сиси.

У овом дворцу се писала историја Аустрије. Последњи краљ Аустроугарске 
Карл I абдицирао је 1918. године у Плавом кинеском салону дворца Шембрун чи-
ме је окончана 640 година дуга владавина Хабзбурговаца и крај монархије. Ка да 
је Наполеон окупирао Беч од 1805. до 1809. године Шенбрун му је био штаб.

Шестогодишњи Волфганг Амадеус Моцарт имао је наступ у Соби огледала 
1772. године.

Већина просторија уређена је у рококо стилу са доста позлаћених елемената 
и кристалним лустерима. Соба милиона декорисана индијским и персијским 
ми ни јатурама сматра се најспектакуларнијом рококо просторијом на свету.

Дворац Шенбрун је на листи УНЕСКО светске баштине од 1996. године. Шен-
брун није само палата, вртови који су део комплекса су права оаза у сред града. 
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Улаз у главни, пространи део врта је пот-
пу но бесплатан. У току лета ог роман 
парк је препун цвећа али не и то ком про-
ле ћа када ни многе фонтане не раде.

На врху брежуљка налази се Глоријет 
ко  ји је коришћен као трпезарија и са ла 
за пријеме а данас је претворен у нај ве-
ћи кафић у Бечу. Са врха Глоријета се 
пру  жа атрактиван панорамски поглед 
на Беч али да би се у погледу уживало 
пот  ребно је купити улазницу од 3,8 евра.
Цена улазница: Империјална тура (22 

со  бе) - 14,2 ЕUR, Гранд тура (40 соба) - 17,5 
ЕUR, класична карта (40 собам При ви и 
Оран жери баште, Лавиринт и Гло ри јет) - 
24 ЕUR.

Повратак у Ниш извео сам преко Бу  -
дим  пеште (аутобусом, FlixBus) и Бео-
гра да (возовима 341 и 2903).
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Мапа метро линија у Бечу
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