
 

 

 

 

ДАН 3. (05. мај 2021. године) 

ГАГАРИН – ВЈАЗМА 
 

Дан започињемо доручком у 9 h након чега обилазимо град. Прва дести-

нација је „Музеј првог лета” саграђен 2011. године. Посвећен је првом лету 
човека у свемир и посетиоцима пружа могућност да директно доживе услове 

и атмосферу припреме и ток овог догађаја. У првој изложбеној сали налазе 

се предмети свемирске технологије оног времена као што су глува комора у 
којој су се одвијали тренинзи и у којој је и сам Јуриј Гагарин боравио пре 

самог одласка у свемир, затим мотори лансиране ракете, панел са контро-

лним таблама лета летелице Восток итд. У другој, главној сали централно 

место заузима интерактивна платформа „Гагаринова орбита”, на којој је 
представљена путања лета Ј. Гагарина. У сали се налази и катапулт седиште 

са падобраном за избацивање космонаута из модула летелице Восток, затим 

радни сто С.П. Kорољева и др. Након музеја, око 12 h обилазимо стамбене 

објекте: стару кућу родитеља, кућу Ј. Гагарина и кућу његове мајке саграђене 
1983. године (предата музеју 1989). Испред куће се налази аутомобил Волга 

који је припадао Ј. Гагарину. Тиме смо завршили облиазак града Гагарин и 

упутили се у град Вјазма, где смо се око 16 h сместили у хотел „Буржуј” и 
око 17 h отишли на ручак у ресторан „Oколица”. Град Вјазма је крајем 17. 

века био престоница Русије. Наиме, цар Алексеј I Михаилович је одлучио да 

се са породицом пресели у Вјазму, због епидемије куге која је у то време 

владала у Русији. У 18 h отишли смо у посету цркви Св. Одигитрије и 
манастиру Св. Јована Претече који датира из 17. века. Mанастир је у току II 

светског рата служио Немцима за складиштење наоружања. Око 20 h обишли 

смо Споменик храбрим прецима који је подигнут 1912. године, затим 
Спаситељеву кулу која је саграђена 1630. године, која уједно представља и 

најстарију зграду у граду. Налази се на подручју Аркадијевског манастира 

захваљујући коме је и остала сачувана. Затим смо се око 21 h упутили у 

шетњу Совјетским тргом, који је уједно и главни трг Вјазме. На овом тргу се 
одиграла битка са Наполеоном, а 2019. године трг је реконструисан. Обишли 

смо и такозвану „Aлеју памћења” у Вјазми у којој је дрвеће засађено у част 

погинулих мештана војника у Авганистану. Шетњу смо завршили око 21:30 
h обиласком споменика посвећеном генералу М. Г. Ефремову који је на 

захтев Стаљина конструисао архитекта српског порекла Јевгеније Вучетић, 

који је такође аутор споменика „Мајка отаџбина зове” у Стаљинграду. Након 

шетње смо се вратили у хотел. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 


