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Драгуљ у  
Долини алзаса

Ако желите да отпутујете право у бајку 
онда се запутите у Колмар, у старо језгро 
француског градића са немачким шармом 
и изгубите се међу вијугавим уличицама и 
шареним кућама од којих је свака обојена 
у другу боју, са цвећем на прозорима и 
различитим украсима 

Пише НАТАША ВУКОВИЋ
Фото NATANIA TRAVEL

ПУТОВАЊЕ

Иако сам у Колмару провела само неколико сати током 
пропутовања кроз Алзас и Шварцвалд, био је то 
незабораван излет. Колмар се налази у североисточној 

Француској, у подножју планина Вогези, на речици Лаух која 
је каналом повезана са реком Рајном. Припада регији Алзас и 
окружен је Швајцарском на југу и Немачком на истоку. Упркос 
швајцарском и немачком утицају, његова јединственост апсолутно 
ће вас одушевити.

Удаљен је 70 километара од Стразбурга, а свега неколико 
километара даље налази се некадашња немачка граница, тако 
да се до њега лако може доћи аутомобилом, аутобусом или 
организовано преко туристичких агенција. До Колмара се може 
стићи и возом јер је повезан са највећим француским и европским 
градовима, али и авионом, будући да се у његовом окружењу од 
70 километара налазе два међународна аеродрома.

Неколико речи о историји
Колмар се први пут спомиње у забелешкама из доба саксонских 
ратова за време владавине Карла Великог, цара новог Западног 
римског царства (800–814). Године 1226. Колмар добија статус 
царског града од стране цара Светог римског царства Фридриха 
II. Током тридесетогодишњег рата, 1632. године град су окупирали 
Швеђани, а након три године француски краљ Луј IV. После 
француско-пруског рата, Колмар је припао Немачкој у периоду 
између 1871. и 1919. године, затим је враћен Француској, а 1940. 
припојен је тадашњој нацистичкој Немачкој. Коначно је 1945. 
године поново постао део Француске. Данас у њему живи око 
70.000 становника. 
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Шта видети у Колмару
Колмар је градић шарених кућа, малих тргова, пешачких 
мостића и канала. Зато га и зову Мала Венеција. У принципу 
довољан вам је један дан да га обиђете и уживате у алзашким 
специјалитетима и винима. Можете обилазити град сами или са 
водичем, а постоје и туре обиласка бродићем (карта за одрасле 
износи 6 евра и траје око пола сата), бициклом или туристичким 
возићем (карта износи 6,5 евра и траје око пола сата). 
Одличан начин да посетите најважнија места јесте да узмете 
карту Colmar citypass (цена за одрасле износи 32 евра и 28 
евра за децу између 9 и 17 година), с којом имате неограничен 
улаз у пет музеја и Доминиканску цркву, као и једну вожњу 
бродом и возићем током једне недеље. Ако имате ограничено 
време као што смо ми имали, најбоља варијанта је да у 
обилазак кренете пешке.

Несвакидашња архитектура

Шетајући калдрмисаним улицама, на сваком ћошку можете 
видети куће са дрвеним гредама. Куће су офарбане различитим 
бојама и тако у низу чине феноменалан призор. Међутим, овај 
изглед кућа не припада класичној француској архитектури. 
Тачније, могу се пронаћи једино у североисточном делу 
Француске и у Немачкој. Оваква градња кућа је карактеристична 
за Француску у периоду од 15. до раног 19. века, са незнатним 
изменама током времена. Обично су куће прављене од камена и 
дрвета, којих у овим крајевима има у изобиљу.

Мала Венеција

Ово место, које је највише фотографисано у Колмару, права 
је слика са разгледнице. Свуда око речице Лаух налазе се 
шарене кућице. Некада је свака кућа била обојена у боју 

која је означавала занимање свог власника. На пример, 
бела је била боја пекара, жута је означавала произвођаче 
сирева, зелена баштоване и пољопривреднике, док су куће 
професионалних рибара и трговаца рибом биле офарбане 
у плаво. Овај кварт био је уништен у великом пожару 1706. 
године, али је касније реновиран, посебно у периоду од 
1978. до 1981. године.

У овој улици налази се и шармантан ресторан Brasserie 
des Tanneurs, вероватно најукрашенија фасада у Колмару 
– ту су срца, лутке, разне фигурице које овој кући дају 
посебан шмек.

Али постоји још нешто што ме је одушевило у Колмару. 
На кућама су постављене различите ознаке које указују 
на одређене делатности које се у њима обављају, као што 
су хотели, апартмани, ресторани, радње. И све изгледају 
феноменално!

Музеји и цркве
Колмар је и родно 
место вајара Фредерика 
Бартолдија, познатог по 
томе што је направио 
чувену Статуу слободе која 
се налази у Њујорку. Био 
је то поклон француског 
народа америчком 
народу 28. октобра 
1886. године. Данас је 
његова кућа претворена 
у Музеј Бартолди у којем 
се налазе уметничка 
дела, намештај његове 
породице, а повремено се 

одржавају и изложбе. Близу канала у Малој Венецији, на тргу 
Шест црних планина који носи име по некадашњем хотелу за 
угледне госте, налази се и Бартолдијева Роеселман фонтана из 
1888. године.

Уколико имате времена, можете посетити и остале музеје 
као што су Музеј играчака и возића, Етнографски музеј, 
Музеј националне историје и Ханси музеј. Најпопуларнији 
је свакако Музеј Унтерлинден који се налази на месту 
некадашњег манастира. Отворен је 1853. године, а реновиран 
1980. и данас се састоји из две посебне зграде у којима се 
налазе Изенхајмски олтар, ремек-дело немачког сликара 
Матијаса Гриневалда, затим средњовековне и модерне слике, 
археолошки предмети и уметничке збирке.

Црква Светог Мартина је римокатоличка црква грађена 
између 1235. и 1365. године у готичком стилу и посвећена 
је Светом Мартину. Неколико пута је рестаурирана, а 
1572. године ватра је уништила кров и јужну кулу, која је 
накнадно замењена необичном кулом у облику фењера. 
Приликом главних рестаурација 1982. године, пронађени 
су остаци 
каролиншке 
цркве из 1000. 
године, као и 
остаци из 11. 
и 12. века. 
Становништво 
често 
цркву зове 
Катедралом у 
Колмару иако 
је она била 

катедрала врло кратко, само током француске револуције.
Друга важна верска знаменитост јесте Доминиканска 
црква, саграђена између 1283. и 1346. године у старом 
готичком стилу. Више пута је рестаурирана, а нарочито 
током 80-их и 90-их година. Овде се налази чувено 
ремек-дело Мартина Шонгауера Мадона у Росенхагу из 
1473. године. 

Алзашка кухиња и вина
Кад се уморите од шетње, направите паузу у неком од 
бројних ресторана и винских барова. Алзашка кухиња врло 
је слична немачкој, јер се у њој доста користи свињско месо 
у различитим облицима. Једно од најпопуларнијих јела је 
Choucroutegarnie, које се прави од купуса, кобасица, шунке 
и кромпира. Пробајте и Tarte flambėe које је веома слично 
италијанској пици. Правоугаоног је облика и прекривено 
крем-сиром, сланином, белим сиром, колутовима лука или 
печуркама. Постоји и слатка верзија са циметом, јабукама 
или боровницама, фламбирана слатким ликером.
Захваљујући свом географском положају, Колмар је вински 
центар алзашке регије. Мали виногради се простиру 
по уским обронцима планина Восгезе. Алзашка клима 
је полуконтинентална са пуно сунчаних дана и летњим 
температурама између 30 и 35 степени. Јесен је веома 
пријатна са мало кише, што ову регију чини савршеном за 
производњу вина. Зато искористите прилику и пробајте 
алзашка вина, од којих су најпознатија Pinot Noir, Pinot 
Blanc, Riesling, Sylvaner, Muscat, Pinot Gris, Gewurztraminer. 
Вина су такође и одличан сувенир који из Алзаса можете 
понети са собом. Уколико планирате да у Колмару 
проведете више дана, можете се прикључити алзашким 
винским турама на чијим рутама се налазе и два веома 
живописна села – Кајзерсберг и Риквир.

Зимска чаролија

Колмар је чаробно место за путовање – без обзира на 
годишње доба. Током пролећа, лета, а делимично и м јесени, 
град је пун разнобојног цвећа и зеленила. А када дође зима, 
Колмар добија изглед сценографије из топлих божићних 
филмова. У време новогодишњих празника свуда ћете наћи 
кућице штандове са локалним производима и поклонима 
који праве посебну романтичну атмосферу. На вама је да 
изаберете прави тренутак за посету Колмару и створите 
своју модерну и магичну бајку у овом шармантном градићу у 
долини Алзаса.n

Неке од ових кућа су постале симболи града, као што су:
l Адолфова кућа, најстарија кућа у Колмару која је 
саграђена 1350. године.
l Пфистерова кућа (Маисон Пфистер) саграђена је у 
16. веку. Име је добила по породици Пфистер која је у њој 
живела од 1841. до 1892. године. Кућа има дугачку дрвену 
галерију, мурале, двоспратни угаони део и малу кулу. 
l Кућа глава (La Maison des Têtes) из 17. века, саграђена 
у немачком ренесансном стилу. Има три спрата и 
интересантне детаље на фасади који представљају 106 
глава – маски. Реновирана је 2012. године и претворена у 
хотел са 4 звездице.
l Koїfhus кућа (Place de l’Ancienne Douane) некадашња 
зграда царине, најстарија је јавна зграда у граду, а 
саграђена је у периоду између 1433. и 1480. године. 
Приземље је некада служило као магацин и транзитни 
простор за сву робу која се увозила и извозила. На спрату 
су се одржавали састанци и налазило седиште Трговачке 
коморе и индустрије између 1870. и 1930. године. Кров је 
прекривен глазираним плочицама. У данашње време овде 
се одржавају бројне манифестације и јавни догађаји, а део 
куће претворен је у ресторан.
l Зграда тржнице (Marche Couvert) налази се одмах 
поред Мале Венеције и саграђена је 1865. године. Ова 
зграда од наранџасто-црвених цигала комплетно је 
реновирана 2010. године и данас је место где можете 
купити локалне производе, воће, поврће, месо, рибу, 
сиреве, али и окрепити се у бару и ресторану.


