
Чести посетители во Македонија 

 

Охрид 

 

Боите кои постојано се менуваат и светлата кои треперат над Охридското езеро 

ве обземаат, ве смируваат и зрачат со духовност како и големиот број цркви на 

секој агол. Привилегија е да се оди по тесните улички на стариот град, ѕиркајќи 

горе долу по сокачињата и камените скали, каде старото се спојува со новото. 

Радост е да се јаде свежа салата или рибна супа во рестораните покрај езерото и 

да се плови по езерската шир во мал чамец. Црквата Св. Јован Канео, која мирно 

и верно се издига над водата се смета дека е една од најубавите глетки во 

Европа. Шопингот е добар, веднаш до големото пристаниште има парк, музика, 

танцување и фестивали. Ова е навистина светското наследство прогласено од 

УНЕСКО кое е на повидок да стане  врвна туристичка дестинација.  

 

И затоа, многу пати сме го посетувале, како што тоа го прават и другите, 

привлечени повторно од амбиентот, пријателството, виното. И секој пат кога 

доаѓаме, особено во последно време, има сè поголем број посетители, сè 

поголем број луѓе кои наздравуваат на летното сонце или кои пешачат во 

зимската тишина; сè поголем број групи туристи со искрени водичи кои ги 

носат нагоре и надолу по знаменитостите, кои  носат разни белези од 

историјата. Задоволство е да се каже и дека тоа мора да значи и раст во 

туристичката индустрија. Тоа значи и поредовна заработувачка за оние кои 

работат многу часови во текот на денот за да заработат доволно за останатиот 

дел од годината.   

 

Тогаш зошто, на секој агол се сопнуваме на ѓубре, пластични ќесиња, фрлени 

конзерви?  Зошто, на сите прекрасни трски и на сите агли на езерото, не се 

собираат ниту мноштво птици, ниту пак познатата пастрмка, туку ѓубре. 

Забележавме три момчиња како ловат риби. Се вративме после ручекот и на 

местото најдовме фрлени пластични ќесиња и мртви риби.  

 

Прекрасно е да се плива рано наутро, кога водата е кристално чиста, кога 

малите рипчиња се прилепени на камчињата и бедемите покрај плажата, а 

кормораните ги сушат своите крилја на утринското сонце. Но одете внимателно.  

Внимавајте на скршено стакло, фрлени пакувања од чипс и отпушоци од 

цигари. Уште повнимателни бидете кога стапнувате додека влегувате во вода за 

да избегнете скршени решетки и рѓосани метални парчиња кои се исправени и 

опасни како копје (со сето должно признание за оние кои чистат, за лицето кое 

го покри металниот шилец со пластично шише, претпоставувајќи дека намерата 

му била безбедноста на луѓето).  

 

Обидете се да добиете информации од поновите ИНФО точки, обидете се да 

добиете информации од старите или новите информативни штандови, обидете 

се да ги најдете централно насобраните распореди на автобусите,  или совети за 

сместување.  Обидете се да ги најдете занаетчиите, уличните продавачи на 

книги за ваше летно пребарување, и скапоцените древни вештини на градот кои 

се насекаде прекриени со евтини странски дребулии и веројатно локални 

производи со сомнително тврдење дека се автентични. Обидете се како што 

посетителите прават секој ден да го сликате прекрасниот поглед од античкиот 



амфитеатар без притоа да се прикаже и неатрактивната метална кровна 

структура.  Со гордост не информираа дека тоа е единствениот театар од римско 

доба во светот кој има кров (да, дали некогаш сте се запрашале зошто?). 

Обидете се да разберете зошто одржувањето и чистењето не се спроведува во 

текот на целата година или зошто реновирањето е „на распоред“ кога е врвот на 

туристичката сезона. Зошто купишта отпад оставени по завршените градежни 

работи? Зошто не се одржуваат скапоценостите, трошните стари куќи кои вреди 

да се зачуваат, искршените скалила и уште што не? Зошто новооткриените 

мозаици не се зачувуваат подобро за да можат и посетителите и локалните 

жители да ги видат во целиот нивни сјај? Обидете се да се движите покрај 

автомобилите! 

 

Овој град е чудесен и со уживање доаѓаме тука. Но, за градот мора да се води 

грижа. Сметаме дека треба да биде дел од стратегија каде ќе се развива туризам 

од помал обем, еколошки, кулинарски туризам, туризам кој оние кои имаат пари 

ќе ги привлече да се вратат назад повеќе пати. Тука постои капацитет, но мора 

да постои и колективна и индивидуална волја, визија, приоритети за ресурсите, 

и квалитетна работна сила.  Развојот мора да се планира и координира врз 

основа на насоките, културолошката сензитивност и заедничките вредности на 

World Heritage. Историјата и модерното живеење може подобро да се ценат, со 

целата нивна комплексност. Луѓето мора да ги отворат очите и да го видат она 

што ние посетителите го гледаме – пропустите и убавината. И да се одлучат да 

ја зачуваат и развиваат убавината.  


