
 

 

 

 

ДAН 5 (7. мај 2021. године) 

ВЈАЗМА - ДОРОГОБУЖ – ЈЕЉЊА – СМОЛЕНСК 
 

Пети дан започињемо доручком у локалу „Околица” (или „Аколица” за нас ће остати 

трајна дилема) у граду Вјазма. Следи паковање кофера, и припрема за пут до следећег 

града, Дорогобужа. Овај град и цео реон су познати по површинској експлоатацији угља, 

и по великом погону азотаре (производња вештачког ђубрива). Такође вреди напоменути 

да је Дорогобуж један од најстаријих руских градова (основан у 12. веку). Име је добио по 

пљачкашу путева (буж—пљачкаш, дорога—пут). Око пола 11 стижемо у манастир Св. 

Герасима Болдинског (1489–1554) у близини Дорогобужа. Топлу добродошлицу нам је 

приредио отац Серафим, и повео нас у разгледање великог манастирског имања. Овај 

манастир, који је основао Герасим 1530. године, је један од старијих и познатијих 

манастира у Русији. Док смо се кретали ка цркви унутар зидинама опасаног манастира, 

пажњу нам привлаче високе куле са позлаћеним куполама, уредни засади бреза, борова и 

јабука као и жене из локалних села које вредно уређују баште, цвећњаке и чисте стазе и 

улаз у цркву. Унутар цркве чувају се мошти светог Герасима, као и иконе  непроцењиве 

религиозне вредности. Након цркве одлазимо у музеј манастира, где сазнајемо да је 

манастирски живот замро 1928, а да је током фашистичке окупације и материјално 

уништен. Ни након Другог светског рата за овај манастир нису дошли бољи дани. У делу 

његових објеката је у једном периоду био отворен музеј атеизма. Посебно страда 

манастирско гробље и преостали религиозни предмети. Реконструкција је започела тек 

90-их година прошлог века, да би у периоду од 2004–2009. повратио свој стари изглед и 

значај. Током 2010. године су на овом простору су пронађене мошти Св. Герасима. Пут 

настављамо ка граду Јељњи, који се налази на ниској вододелници двеју река — Десне и 

Уже. У овом граду је вођена битка у Другом светском рату у трајању од 26 дана, чиме је 

генерал Жуков „купио” време да се Москва припреми за одбрану од напада Немачке 

армије. У Јељњи ручамо, обављамо кратке куповине и настављамо пут. Наша следећа 

станица је село Ново Спаскоје, где стижемо у 14:30. Ово је родно село великог руског 

композитора, Михајла Ивановича Глинке. Он ће нас неколико следећих дана на ширем 

простору Смоленске области интензивно пратити (спомен-плоче, споменици и др). 

Улазимо у спомен комплекс овог композитора, који је реновиран по сачуваним нацртима 

пре 37 година. На улазу у музејску зграду нас дочекује водич са диригентском палицом у 

руци, и проводи нас кроз раскошно украшене собе, повезане у стилу енфиладе. Кроз ову 

туру сазнајемо више о животу и образовању Михајла Глинке, који је познавао чак 9 језика, 

и свирао на 6 инструмената. Нашег водича и преводиоца прати звук славуја и канаринаца, 

које је сам Михајл јако волео, и из којих је црпио инспирацију за своје музичко 

стваралаштво. Пут настављамо у 16:30, ка граду око којег се цела наша екскурзија 

креирала, Смоленску. Сат и по времена касније, стижемо испред хотела „Патриот”, где 

остављамо кофере и „хватамо” кратак предах. Упућујемо се ка оближњој гостионици 

Домино, где вечерамо у 19:00. Ту нам се придружују студенти географског факултета 

Смоленског универзитета, Сергеј и Саша (у Русији женски надимак), који нас после 

вечере воде у пријатну шетњу улицама Смоленска, чиме се наш дан привео крају. 
  



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


