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ВАРОШИЦА ПОДГРАДЕЦ У АЛБАНИЈИ 
 
 

Прилог о некадашњој словенско-хришћанској варошици која се налази у Албанији, 
има за циљ да заинтересује наше научне раднике за нова истраживања у поменутој држави 
и у осталим суседним земљама. О тамошњим насељима и нашем становништву у њима 
мало је писано. 
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Охридско језеро и околна област били су привлачни за насељавање захваљујући 

природном богатству и подесном географском положају. Због тога су се крај обале 
језера развила многа насеља - сеоска и градска. Градска насеља су: Охрид ,  Струга  
и  Подградец  (на топографској карти Подградеци ). Прва два града су поред језе-
ра, у северном делу, и налазе се у Републици Македонији, док је Подградец крај језе-
ра у јужном делу, који је у Албанији. 

Подградец је и саобраћајно раскршће на додиру Мокре планине (1 525 m) у Алба-
нији са запада, и обале Охридског језера са истока (685 m). Ту се састају путеви из 
три правца: главни води крај источне обале језера из Охрида, други крај западне оба-
ле из Струге, и трећи са југа, из града Корче у Албанији. А од наведеног пута Под-
градец - Струга један крак, у близини планинског превоја ›афа-сан, води за Елбасан, 
такође у Албанији. 

Подградец је имао и стратегијски положај, јер се на северозападној страни завр-
шава коса Каља , опкољена са истока језером, а са југа долином Црквене или Под-
градачке речице; поменута коса доминира ближом околином и на њој је била тврђа-
ва. После охридске тврђаве, која је такође крај језера, тврђава Подградеца је по 
значају на другом месту. 

У залеђу Подградеца на западу диже се Мокра планина, кршевита али подесна за 
сточарство, док питоме и родне земље има само југоисточно од варошице - то је Под-
градечко поље. Југоисточно од насеља је и обала Охридског језера с малим приста-
ништем. На раскршћу путева и на међи предела који се привредно разликују, Подгра-
дец је још трговачко, занатско, рибарско и административно-управно насеље. 

Под дугом турском владавином насеље је остало до 1912. године, а после тога, у 
југозападном делу Охридског језера, повучен је део српско-албанске границе и варо-
шица је припала новоформираној држави Албанији. Приликом те деобе нашој земљи 
је припао 241 km2 површине језера, док је у Албанији остало 107 km2. 

Према археолошким предметима, може се сигурно утврдити да је на месту Под-
градеца постојало старије  насеље , али одређенијих података о томе нема. Тек 
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углавном у VII веку јужнословенска досељавања унела су нови етнички елемент и у 
овај део Балкана. Југоисточно од тврђаве шири се низија на којој је у средњем веку 
основано подграђе - данашња  варошица  Подградец . По старој тврђави, тада је 
варошица добила данашње словенско  име .  

Словени који су дошли у Подградец и околину покрштавани су постепено. Јаки 
су били утицаји Цариграда и православља, па је око Охридског језера постепено 
створена чврста црквена организација. Покрштавање је омогућено појавом свете 
браће ›ирила и Методија. Претпоставља се да је после Методија остало две стотине 
ученика, од којих се један део нашао на Балкану. Међутим, није сасвим сигурно да 
ли би се без рада Климента ,  Наума  и њихових наследника, око Охридског језера 
појавио онакав бујан монашки живот. 

Баш због таквог положаја и значаја, област око Охридског језера имала је и бурну 
историју. Било је најезда освајача и промена у друштвеном и економском животу и 
др. 

У ближој околини Подградеца налазе се многа села, претежно такође средњовеков-
на и са словенским именима, на пример: Блаце ,  Братомир ,  Велчане ,  Грабови -
ца ,  Загоричане ,  Зерваска ,  Лесковец ,  Мамулиште ,  Пискупија ,  Писку -
пати ,  Старова ,  Требиње ,  Тушемиште ,  Церова ,  Нича . 

Од почетка X столећа Подградец је имао и значајну црквену улогу а недалеко од 
њега су - познати манастир Св. Наум (из 905. године) и два села са карактеристичним 
именима - Пискупија и Пискупати. Било је цркава и у самом Подградецу. Крај варо-
шице, са западне стране, налази се долина речице Крој Кишес (Црквени поток) и у 
њој се налазио стари храм. Вероватно је изграђен када и манастир Св. Наум. Тада је 
изграђено више цркава и манастира у басену око Охридског језера. Сада у Подградецу 
мало ко о томе зна. 

Подградец и околна села током дуге прошлости имала су углавном словенско  -  
хришћанско  становништво . Тек у другој половини турске владавине - углавном 
крајем XVIII и у току XIX века - становништво у варошици постало је мешовито: 1) 
словенско , 2) албанско  и 3) аромунско  (Власи или Цинцари). 

То је време владавине познатог Али-паше Јањинског (1787 - 1822. године), албан-
ског потурчењака из насеља Тепелини код града Берата (у долини Војуше). Био је 
човек султановог поверења и његово име постало је синоним страха у покрајини ко-
јом је управљао. Имао је амбиције да са те територије истера све хришћане "по заслу-
женој казни" за њихове симпатије према ослободилачким акцијама у Србији и 
Грчкој. 

У XIX веку овде је посебно владало тешко стање за опстанак незаштићеног 
хришћанског народа, па је он нестајао  на разне начине. Непрекидно се исељавао са 
страхом и стрепњом, под тешким претњама пљачке, глобе и батина. Зато сада Слове-
на има и у малом броју села. Та села су: Лин, »ервеника, Старова, Загоричане, Зерва-
ска. 

Када су у XIX веку становници Подградеца остали без цркве и свештеника и нису 
га могли добити, међу њима се појавио неки Марко, који је вршио дужност свеште-
ника - он је неко време служио "готово као поп". 

Од средине XIX века насеље је имало малу чаршију са занатским и трговачким 
дућанима, а око чаршијице су се шириле махале. Живе трговачке везе Подградеца 
одржаване су са Охридом, Корчом и Стругом. Из Охрида је доношена роба не само 
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друмом већ и преко језера, на малим бродовима. Било је домаћина који су радом сте-
кли приличан иметак. 

Стари део насеља је на тераси крај језера, а у непосредној источној суподини Мо-
кре планине. Куће су окренуте језеру, док се главна улица пружа крај обале. 

Наш велики географ Ј .  Цвијић  вршио је 1899. године, премеравање дубина 
Охридског језера и тада је посетио Подградец. О насељу је написао следеће: "Под-
градец је мала касаба са око 200 кућа (око 1 300 становника), од којих су 120 
хришћанских  (већином словенских), а остале - 80 - су мухамеданске." 

Од краја турске владавине 1912. године десиле су се крупне  промене . Иако је 
апсурд да се једна географска, привредно-саобраћајна и историјска целина раздваја 
између две државе, ипак је овде српско-албанска граница варошицу оставила у но-
воствореној држави Албанији. Граница је прекинула путеве који су везивали Подгра-
дец са Охридом и Стругом. Измена у етничкој структури, не само у Подградецу већ и 
у околним селима, нагло је одмакла, на штету хришћанског, словенског и влашког 
живља. 

Хришћанских исељеника из Подградеца и околних села сада има не само у Охриду и 
Струги већ и у селима Охридско-струшке области. Више података о њима има у мојој 
књизи Охридско-струшка област, издање САНУ, Београд 1992. 

У струшком селу Вевчану чуо сам добро очувану традицију, која наводи да се у 
околини Подградеца налази и старина нашег познатог научника Михаила  Пупина . 
Вероватно зато је он одмах после Првог светског рата главној цркви у Охриду покло-
нио звоно са следећим натписом: "Да звони у спомен ослобођења Македоније и удру-
живања са другим Јужним Словенима" (Зборник "Стварање југословенске државе", 
Београд 1983, стр. 471). 

Према службеном попису из 1923. године број становника у Подградецу био је 
мали када је насеље имало - 2 312; после тога није било измена до 1938. године, када 
је насеље имало 2 632 становника. Тек у току Другог светског рата и након њега на-
ставља се повећавање броја становника. То је приказано у следећој табели. 

 
Година Број становника Разлика 
1923. 2 312 - 
1938. 2 632 више    320 
1945. 4 862 више 2 230 
1955. 5 643 више    781 
1960. 7 764 више 2 121 
1965. 9 170 више 1 406 
1980. око   11 000 око    1 830 

 
Број становника је у постепеном порасту тек од 1938. године. Тако је од 1938. до 

1945. године - више 2 230 становника, а до 1965 - више је 4 308 становника. После те 
године број становника ове варошице је у мањем прираштају. У погледу национал-
ног састава становништва, сада у Подградецу преовлађују Албанци из њихове групе 
Тоске. 

После Другог светског рата Подградец је постао јачи привредни и друштвени 
центар. Железна руда вади се у близини варошице, затим има зачетака индустрије, 
изграђени су бољи путеви, подигнуте грађевине за установе. У вези с тим, насеље је 
мењало стари тип и добијало нове облике живота. Досељавањем становника, ожи-
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вљавањем саобраћаја и привреде насеље се ширило према југоистоку, крај обале 
Охридског језера. Главна улица је у правцу северозапад - југоисток, а њу пресецају 
уличице правца југозапад - североисток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варошица Подградец са околином 
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Истичемо да је Подградец унеколико важан као рибарско средиште, иако не по-
стоји строга контрола риболова, као што се то практикује у делу Охридског језера у 
нашој доскорашњој држави: Албанија је онемогућавала сваки уговор са Југославијом 
о планском коришћењу рибљег богатства. Рибари чувају традицију, а само наизглед 
изменили су архаичне црте риболова. 

На множину врста и каквоћу рибљег света у језеру у зони Подградеца утичу богат-
ство језерске вегетације, као и подесна склоништа за рибе. »увени су: пастрмка, јегуља 
и бела риба. У близини Подградеца дубина језера износи од 3 до 15 м. 

Подградец је и управно-културно средиште за 23 села. Та села чине складну тери-
торију. Иако су у варошицу пристизали досељеници, у њој се одржавало и аутохтоно 
становништво, које је успевало да асимилује досељенике. И досељеници су, међутим, 
утицали на домаћи живаљ. 

Овај прилог о ранијој словенско-хришћанској варошици, која се сада налази у Ал-
банији, има за циљ да заинтересује наше научне раднике за нова истраживања у 
поменутој држави и у осталим суседним земљама. О њиховим насељима и нашем 
становништву у њима мало је писано. 

 
 
Jovan  F. TRIFUNOSKI 
 
 

A TOWN PODGRADEC IN ALBANIA 
 
This work is consisted of studying former Slav - Christian community Podgradec which is situated in Albania. 

There are three urban settlements around the lake of Ohrid - Ohrid, Struga and Podgradec. The first two 
settlements are near the northern side of the lake in former Yugoslavia, and the third settlement is in the southern 
part of the lake, in Albania. In 1980, Podgradec had about 11000 inhabitants. Most of them were Muslim 
Albanians from their group called Toski. 


