ДАН 9.
ПУШКИН – ПСКОВ – ОСТРВО ЗАЛЕД
Последња два дана боравка на простору Лењинградске области предвиђена су за
Псков, град који се налази 290 km југозападно од Санкт Петербурга и од њега је удаљен 4
сата вожње. На путу до града пролазимо кроз већи број насеља, махом сеоских, због чега
нас је и зачудила чињеница да на простору Руске Федерације свега 10% укупног
становништва живи на селу. Псков броји 209 000 становника и спада у групу мањих
руских градова. Називају га „град зеленoг парадајза“ . Обогаћују га цркве и од укупно 40,
33 су и данас активне са верском службом. Пролазимо кроз центар и стижемо до цркве
Св. Николаја Чудотворца где нас очекује ручак. Затим се упућујемо према смештају под
именом „Општежитије псковског колеџа“ и након краће паузе ужурбано настављамо
према острву Залед.
До острва које лежи на 154 m надморске висине и димензија 700х400 m се возимо
24 km аутобусом, затим 7 km бродићем преко Псовског језера. Са остатком копна Залед је
има контакт једном дневно, док је за време Совјетског савеза брод саобраћао три пута
дневно. У периодима када није било могуће приступити острву користили су се
хеликоптери, првенствено због риболова. За време Совјетског савеза на њему је живело
преко 2000 становника, а основна школа је радиле у две, понекад и три смене. Данас
острво има 164 стална становника, а зграда школе броји укупно 7 ђака, тако да један њен
део служи и за потребе административних послова.
Острво је најпознатије по томе што је на њему 42 године живео старац Николај. На
овим просторима познат као „баћушка“ који је живео од 1909. до 2002. године. Био је
духовник, а његови одговори на разноврсне муке и интересовања појединаца су се
временом обистинили. Обишли смо његову кућу, као и читаво острво које је у знаку оца
Николаја. Чамцем се враћамо на копно, а за време пловидбе пробамо локални
специјалитет острва - димљену рибу. У повратку посећујемо споменик Александра
Невског подигнут 1993. Године, висине 16 метара. Одлазимо на вечеру у цркву посвећену
Св. Николају Чудотворцу, а време након тога је предвиђено за шетњу, упознавање града и
припреме за наредни дан.

