ГРАД ПОД КУЛОМ

Вршачка кула

Док смо се пробијали кроз густу маглу, већ смо изгубили наду да ћемо ишта видети, али што
смо бивали ближе граду типични равничарски пејзажи све су се више назирали. У аутобусу је
постајало вруће и нисмо могли да дочекамо да изађемо ....... и да нас засени фасцинантни
сјај кућа готског стила. Стара архитектура којом Вршац одише један је од разлога више да
вам се овај градић свиди на први поглед. Иако, у односу на Београд, незнатне величине
задивљује својом раскоши и топлином која се брзо осети.
Прво место на које су нас одвели био је Градски музеј са својом сталном (малом, али
слатком) поставком. Успут смо обишли још неке важне грађевине попут - велелепне
римокатоличке цркве (у коју нажалост нисмо имали прилике да уђемо), Вршачке градске
куће, Двора епархије банатске и Саборне цркве која нам се посебно допала. Најстарији је
православни храм овог града, сазидан 1728. године. Украсили су га наши познати уметници,
а један од најцењенијих сликара са ових простора, Паја Јовановић, поклонио је храму две
изузетно вредне слике (Свети Никола спасава осуђенике и Света Ангелина).

Имали смо задовољство да прошетамо пешачком
зоном, вековним окупљалиштем грађана, које је кроз
време мењало намену – од пијаце и трга до
стратишта, главног пута кроз центар града.... Као
шлаг на торту дошла је стара апотека на степеницама
која је изазвала највише одушевљења. Прва вршачка
апотека отворена је у другој половини 18. века под
називом „Код спаситеља“. Данас се ту могу видети
многе апотекарске бочице које су некада коришћене,
рецепти за справљање лекова и књиге које говоре о
Саборна црква
њиховом деловању и примени. Оно што ми се
највише допало су слике Паје Јовановића - Триптихон
и Портрет краља Александра I Карађорђевића.
После паузе коју смо направили да бисмо обишли центар
Вршца упутили смо се ка манастиру Месић (који је основао
неко из породице Бранковић у 15. веку), грађеном у
традиционалном рашком стилу. У 18. веку добија
репрезентативан изглед, какав и данас има.
Крајње одредиште и круна наше приче била је Вршачка кула.
Ова велелепна и фасцинантна грађевина симбол је града.
Манастир Месић

Налази се на брду високом око 400 м са кога се пружа широк
поглед. Сматра се да ју је сазидао деспот Ђурађ Бранковић.

Дошао је крај нашег излета, а ја сам се кући вратила препуна дивних утисака и прича које сам
сада вама пренела на папир.
Ана Филиповић 72

