
 

 

 

 

ДАН 4. (06. мај 2021. године)  
ВЈАЗМА 

Дан започињемо доручком у хотелу Буржуј. Прва дневна активност је обилазак 

културноисторијског локалитета „Хмелита”. Удаљен је 40 km од Вјазме. Пејзажи дуж 

пута се непрекидно понављају. Непрегледне шуме бреза и четинара високог раста и 

релативно малог пречника. Повремено се јављају забарени и замочварени терени. 

Комплекс „Хмелита” се састоји од зграде музеја, неколико помоћних објеката и парка у 

француском стилу. Комплекс је заштићен рангом „заповедника“ (највишим степеном 

заштите у Русији). Имање на коме се налази локалитет припада угледној руској породици 

Грибоедов од 1680. године. Музеј је посвећен Александру Сергејевичу Грибоедову, 

великом руском писцу, дипломати и музичару. Грађевински комплекс је формиран 

средином 18. века у релативно ретком барокном јелисаветском стилу и припадала му је 

територија од око 5000 ha. Током Наполеонових похода и каснијих ратних сукоба трпи 

знатну материјалну штету, а затим се временом урушавао његов значај и материјално 

стање. Данашњи изглед, односно свеобухватну рестаурацију по узору на оригинално 

стање, а у функцији споменика културе отпочео је Виктор Кулаков крајем 20. века. Као и 

претходног дана, временске прилике нам нису наклоњене. Након трочасовне посете, 

одлазимо на ручак у нама добро познат ресторан „Околица”. Особље ресторана је 

пријатно, услуга добра и храна по нашој жељи. Овде се осећамо као код куће. Са 

власником успостављамо блиску сарадњу и поклањамо му сувенире са мотивима из 

Србије. По завршетку ручка, око 15 h одлазимо у фабрику чији је основни програм 

производња индустријских машина и сушилица за веш „Вјаземски”. Током посете уз 

пратњу менаџера обилазимо хале и производни процес ове фабрике од лагера материјала 

до магацина готових производа. У погонима разноврсна технологија од оне 

карактеристичне за пре пола века до футуристичких ласерских и ЦНЦ машина. 

Упознајемо се са директором / власником компаније. Агилан и пријатан, на први сусрет 

улива поверење да зна шта, како и куда даље. Као да се са њим знамо дуго година – 

менаџер који улива поверење. Поздравља нас, нуди потенцијалну сардњу и дели 

прикладне поклоне. Након тога, налазимо се са нашим пријатељима, младим активистима  

града „Вјазме”. Љубазни домаћини нас дочекују у „Стану 2” (локално место за окупљање 

активиста). Током дружења, служе традиционални домаћи колач „медењак” и чај. Током 

састанка размењујемо утиске и причамо о активностима наших друштава, традицији, 

култури, обичајима. Обилазак настављамо посетом „Уметничке школе”. Добијамо 

захтевне и занимљиве задатке, да од комадића стакла, који се касније претапају, саставимо 

фигуре по сопстеном афинитету и способности. Уз мање потешкоће, чланови наше екипе 

добијају различите интересантне облике фигура, које носимо са собом као успомену на 

два пријатно проведена сата у радионицама и галеријама ове образовне установе . 

Последња активност у дану је посета „Књижевном клубу” у Вјазми. У њему је смештена 

колекција минијатурних књига (не већих од 10 cm), што овај клуб чини јединственим. 

Додатну вредност клуба је у томе што чува књижице које је користио Јуриј Гагарин. По 

завршетку активности одлазимо на вечеру у ресторан „Околица“ и поздрављамо се са 

љубазним домаћинима. Ноћимо у хотелу „Буржуј”. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


