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14.09.2019. – Херсонес - Симферопољ - Краснодар
Прва локацију коју посећујемо је археолошко налазиште Херсонес. У питању је
центар грчке колоније основане у 5. веку пре нове ере и под заштитом је UNESCO-a. Овај
древни град припада другом таласу грчке колонизације. Изграђен је као класични грчки
полис. Површина града је износила 42 ха. Главна улица била је дуга 900 м и делила је град
на два приближно једнака дела. Крајем 4. века пре нове ере град напредује и почиње са
израдом свог новца од бакра, што указује на његов значај у грчкој цивилизацији. Херсонес
је сачувао своју независност све до 1 века пре нове ере, када пада под Римску власт. После
пада Римског царства, град остаје под Византијском влашћу све до 1453. године.
Занимљиво је да је до сада археолошки откривена једна трећина некадашњег града.
Главна лука је потопљена јер је ниво воде данас за 4 м виши него у том периоду. Најбоље
је сачуван зид на коме се јасно уочавају три периода развоја града, кроз материјале који
су коришћени и начину градње истог. Такође, сачуван је и театар (Театрон) из 3. века пре
нове ере. Имао је капацитет од 1500 места и задовољавао је потребе тадашњег
становништва. У музеју се може видети карта на којој је приказано испарцелисано
земљиште тадашњег града. Парцеле су се додељивале слободним грађанима на
управљање. Важна поставка музеја су и декрети владара, као и статуе грчких богова,
богиња и филозофа. Одлазимо до центра града који се називао Акрополис - Високи град.
Највећи пажњу нам је привукла Неовизантијска црква Св. Владимира подигнута на овом
месту. Карактеристична је по томе што се у склопу једне цркве налазе две, једна унутар
друге. У тој старијој цркви краљ Владимир се венчао Византијском принцезом али и
примио хришћанство, што је предодредило веру руског народа.
Након ручка, одлазимо до војног музеја легендарне 35. батерије. Почетак ове приче
датира из 1913. године када Царска Русија појачава одбрамбени систем овог дела Крима.
Цео механизам је направљен у Санкт Петерсбургу, затим је допремљен возом до
Севастопоља, а служио је СССР-у током Другог светског рата. Ова батерија је изграђена
из два дела који су повезаним подземним системом инфраструктуре површине 5.000
метара квадратних. Просторије се налазе 25 м испод земље, а неке и на 32 м. Крајем
октобра 1941. године почиње операција Барбароса са доласком 11. немачке армије на
простор Крима. Циљ је био да се заузме Севастопољ за три дана. Међутим, опсада је
трајала много дуже - 250 дана. У једној од просторија музеја, изложени су примерци
граната калибра 305 мм. Интересантна је чињеница да је домет ових топова износио 44
км. Такође, посетили смо и просторије где је посада одмарала и спавала, просторију где
се налазило медицинско одељење, али и ону у којој се налазио топ по имену Дора.
Одлазимо у тзв. Пантеон умрлих, где је исписано преко 42.000 имена страдалих из
Севастопоља током Другог светског рата. На крају смо погледали кратак, потресан филм,
а речи кустоса музеја ћемо сви добро запамтити "Сваки народ треба да прихвати своју
историју, каква год да је. Овај музеј је бесплатан, увек ће и бити, јер сматрамо да историју
не треба наплаћивати". Увече смо имали слободно време у Севастопољу, након чега смо
се запутили ка Краснодару, који ће нас ускоро све пријатно изненадити.

