ДАН 1. (30, 31. јул и 1. август 2021. године)
БЕОГРАД
Као никада до сада окупљамо се три дана, са 11 одлазака на аеродром и три на Главну аутобуску
станицу у Београду. Након доручка, сада готово комплетиран састав учесника кампа наставља
облизак главних београдских културно-историјских вредности. Београдска тврђава и парк
Калемегдан су идеална почетна тачка за упознавање прошлости града али и Србије. Посећена је
црква Ружица, споменик Победник, споменик руским и српским борцима палим у борбама у
Првом светском рату, Споменик захвалности Француској. После предаха и куповине сувенира,
пролазимо централном пешачком улицом града, Кнез Михаиловом. Мноштво људи, продавница,
бутика, књижара, институција од националног значаја оставили су снажан утисак код свих
присутних. Народни музеј који на једном месту обједињује најзначајнија уметничка дела,
археолошку, етнографску и историјску заоставштину Срба, формирану кроз векове, даје прилику
да се интегрално сагледа наша прошлост и схвати културни образац. Ремек дела сликара и
вајара, старе фреске, артефакти праисторијске и античке старости упечатљиво су преставили
богатство српске културе. После готово два сата обиласка учесници су могли да предахну уз
традиционалне српске специјалитете ресторана Коноба Акустик. Због локације ресторана на
Дорћолу нисмо пропустили прилику да обиђемо најзначајнија места овог дела града. Улица цара
Душана, као главна оса Дорћола, била је маршрута наше туре обиласка. Посетили смо црвку
посвећену великом руском свецу и војсковођи Св. Александру Невском. Ове године обележава
се велики јубилеј везан за овог свеца, 800 година од његовог рођења, што нас је додатно
мотивисало да сазнамо појединости из његовог живота. Сама црква, дело архитекте Јелисавете
Начић, задивила је наше пријатеље из Русије, а нарочито њен живопис са приказима догађаја
који су везани за самог светитеља коме је црква посвећена. Пут нас је даље води преко познате
београдске боемске четврти Скадарлије. Мноштво ресторана дуге традиције и препознатљивог
изгледа, иако су још увек били поподневни часови, одисали су посебним духом и наговештавали
занимљиву вечерњу атмосферу и сву особеност ноћног живота ове четврти. Убрзо смо дошли и
до централног градског трга – Трга републике. Недавно реконструисан и са обновљеним
спомеником кнезу Михаилу показао је пун сјај српске престонице. Наставили смо према
Теразијама и хотелу „Москва“, а потом Улицом краља Милана и Славијом до последње тачке
данашњег програма, храма Св. Саве. Јединствен православни храм на овим просторима, по
запремини највећи у православном свету, позивао је вернике уникатном звоњавом својих звона у
мелодији химне Светом Сави. Утисак о импозантности храма додатно је појачан када смо ушли
и погледали унутрашњост у мозаику, са доминантним златним нијансама, за коју су заслужни
руски мајстори на челу са академиком Николајем Мухиним. Овакво решење унутрашњег
црквеног простора подсетила је наше госте на руске црвке, а то мешање стилова и утицаја
показује да је храм наше заједничко место окупљања и молитве. Лепота од које застаје дах
сигурно ће дуго остати урезана у сећању свих нас. Храм чије је уређење ентеријера финансирала
руска државна компанија „Гаспром њефт“, а које су извели најбољи руски уметници, још један је
показатељ духовног јединства српског и руског народа, снажних културних, историјских и
братских веза. Шетњом до Дома у ком су смештени учесници полако се привео крају данашњи
обилазак. Велики број километара који се прешао за кратко време у Београду постепено нас је
припремао за оно што нас чека у наредних 15 дана кампа, јер се требало спремити за захтевније
руте у планинском делу Србије. У вечерњим сатима нашој екипи придружили су се нови
учесници и сада већ комплетиран састав, са пуно ентузијазма, био је спреман да у наредне две
незаборавне недеље обиђе и упозна Србију са свих могућих аспеката.

