ДАН 5.
ФИНСКИ ЗАЛИВ – КРОНШТАДТ – ВИБОРГ
Након четири сунчана дана, уз освежавајуће ветровите интервале, временске
прилике се мењају и постаје сиво и кишовито, уз значајан пад температуре, за 4 до 6
степени. Неповољнији временски услови нису утицали на позитивно расположење и план
пута остаје исти. Упућујемо се према Финском заливу, прво према острву (град и некада
велика ратна лука) Кронштадт, а затим на север ка Виборгу – „граду на раскршћу путева“.
Све време док путујемо налазимо се незнатно изнад нивоа површине мора. На једном
сектору наш пут следи велику брану, која повезује копно и острво, са које се спуштамо у
њену унутрашњост, на 45 m испод површине мора. Тунел је спуштен и укопан у дно мора
како би велики морски и прекоокеански бродови могли несметано да плове од и до Сакт
Петербурга. По изласку из подводног тунеле већ смо ушли у стари део града Кронштадт.
Од обале до острва, дуж савеменог пута и импозантног грађевинског ремек дела се могу
видети бројна вештачка острва са старим утврђењима, вековима грађеним да осигурају
безбедност и просперитет царског града. За један део наших студената долазак у
Кронштадт је и део упомена. Они су из ове луке пре неколико година бродом кренули на
своју прву теренску наставу у Русији, на острво Гоглан, дубоко у Финском заливу.
Прво са чиме се упознајемо јесте најзначајнија и најпознатија црква на острву „Главни морски сабор“ посвећена Св. Николају Чудотворцу. Црква је подигнута у знак
захвалности свим погинулим руским морнарима. Интересантно је поменути да се у
непосредном окружењу цркве налази мноштво споменика и других обележја: споменик
императору Петру Великом, високом официру Беле армије адмиралу Макарову, Вечна
ватра палим борцима црвене армије у октобарској револуцији и многи други. Затим
одлазимо у посету поморском музеју, где се упознајемо са низом старих и савремених
решења у поморству и пратећим активностима. Једини смо посетиоци у музеју, који је
овог дана само због наше посете и био отворен. Зато смо у прилици да питамо, пажљиво
погледамо, али и пробамо део опреме коју су користили поморци. Угостио нас је волонтер
музеја и заменик градоначелника Кроншдта. Обилазимо Кронштадт, његове канале, обале,
спменике, спомен обележја и друге знаменитости. Посебан утисак оставља некадашња
поморска инфраструктура на доковима и каналима на острву. Имамо прилику да видимо
стари и нови систем мерења амплитуда и средњег нивоа мора, односно референтну нулту
тачку за одређивање надморских висана на терену још из времена царске Русије.
Виборг је удаљен 35 km од границе са Финском, а за нас је ово била најсевернија
тачка коју смо посетили обилазећи Лењинградску област. Занимљиво је поменути да
управо у овом граду почиње гасовод „Северни ток“ којим се руски гас допрема до
немачког града Грајсфалда. Посетили смо најпознатију градску знаменитост – Виборшки
замак из XIII века у оквиру којег се налази музеј. Због реконструкције фасаде, нисмо били
у прилици да дођемо до врха замка и погледамо панораму града. На брду изнад замка
подигнут је споменик Петру I (Петру Великом) у част присаједињења Виборга Русији.

