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Во оваа книгичка космонаутот Јуриј Гагарин се
истакнува не само како првиот човек во вселената,
туку и како човек кој ги сакал подвизите на човештвото
и живеел сонувајќи за свет во кој владее мирот, љубовта,
напредокот и братството. Тој ја вдишувал сегашноста 
со полн здив и ја издишувал иднината, во секој миг 
исчекувајќи нешто големо и неповторливо. Себеси се
сметал за обичен човек и честопати истакнувал дека
неговите подвизи можел да ги направи секој. 
Па што чекаме? Одиме!
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Јуриј Гагарин бил роден во работничко семејство 
во с. Клушино на 9.3.1934 г. Татко му, вреден 

човек кој ги одгледувал децата со љубов, работел 
како столар во колхоз (колектив). Со чичко му 

го набљудувал небото како мал, а со другите 
деца трчал по бескрајните полјанки. Потоа брзал 
кај мајка му, која молзела крави во колхозот, 

по шолја топло млеко. Њам-њам!

ДЕТСТВО
9 март 1934
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Во текот на Втората Светска Војна тргнал на училиште. 
Само што почнал да ги учи буквите, нацистите 
влегле во селото и го запалиле училиштето. Се 

населиле во нивната куќа, а тие ископале земјанка 
од 3 квадратни метри и таму живееле шесторица. 

Секојдневното малтретирање кулминирало кога 
братот на Јуриј го обесиле со шал на дрво, но во 

последен миг го спасиле.

Втора Светска Воjна

УЧИЛИШТЕ
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 Неговите постари брат и сестра биле пратени во 
работнички логор во Полска, од каде избегале.

 Нацистичкиот офицер кој живеел во нивната куќа 
бил особено злобен и го викале „Ѓавол“

 Јуриј бил саботер, кој со ситни пакости им го 
загорчувал животот на нацистите

 Борбениот авион Јаковлев паднал во неговото село 
и од тој миг Јуриј бил фасциниран од авионите.

Факти од животот на Гагарин за време на воjната

ИМА ЛИ ПИЛОТ ВО АВИОНОТ?

~ 10 ~
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По војната се преселиле во Гжатск (во 1968 
преименуван во Гагарин, во негова чест) и таму 
се запишал во трето одделение. Бил член на 

пионерската организација, дувачкиот оркестар, 
техничките и драмските секции и настапувал во 

училишни претстави.Особено ги сакал книжевноста 
и физиката, правел макети на авиони и од најрано 

детство ги возвишувал пилотите и хероите.

1945-1950

ГЖАТСК/ГАГАРИН
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Во 1950, на 16 години, станал леар во фабрика 
во близина на Москва. Половина од првата 

плата ја пратил дома, на родителите. Неколку 
години подоцна бил пратен во фабриката 

„Војков“ во Москва и „Вулкан“ во Ленинград. 
Во тоа време многу учел и ги читал делата на 

Пушкин, Љермонтов, Гогољ, Горки, Толстој, Иго, 
но и на Чарлс Дикенс, Конан Дојл итн.

1950-

Пролетер
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Се запишал во Индустриското техничко училиште 
во Саратов. Омилени предмети му биле 

математика и физика и со интерес ги читал 
делата на пионерите на научната фантастика Жил 
Верн и Х.Г.Велс. Сепак, најмили му биле делата 
на револуционерите, народните херои и особено 

на научникот и пионер на космонаутиката, 
Константин Циолковски.

1951

Средношколец
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 Во Саратов се зачленил во Аероклуб и 
за прв пат летал во ЈАК-18. 

 На 21 година се запишал во Пилотското  
училиште во Оренберг. 

 Во 1957 за прв пат летал самостојно со миг-15. 
 Со истиот тип на авион ќе загине под 

мистериозни околности 11 години подоцна.

1955

Пилот
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Учениците пилоти ја тренирале волјата со 
откажување од цигари и со редовно водење 
дневник. Гагарин ја читал биографијата на 

американскиот тест-пилот Џими Колинс и кажал: 
„Тој бил безнадежно осамен поради фактот дека се 
коцкал со животот заради профитот на авионската 

компанија.“ На советскиот човек најголема гордост 
му била да си го даде животот за татковината.

1955

Оренберг

~ 20 ~
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Во 1956 година станал војник. Ги сакал 
„физичките вежби, миењето со ладна вода, 
местењето на постелнината и излегувањето од 
касарната на редовни обврски. Работа, јадење, 

одмор и сон, и повторно - од ден за ден.  
Во правилниците на војската се одговорите на 

сите прашања на животот!“

1956

Воjник

~ 22 ~
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Во 1955 во Оренбург ја запознал Валентина, 
медицински техничар, една година помлада 
од него. Веднаш ја засакал, а делеле интереси 
за книги, музика, театар и лизгање. Се венчале 
во октомври 1957, три недели по лансирањето 

на првиот вештачки сателит Спутник 1.

1955-1957

Сопруг

~ 24 ~
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Во 1957 дипломирал на Првата виша пилотска 
школа во Оренбург (тогашен Чкалов, според 
познатиот советски пилот Валериј Чкалов) 

и добил чин на поручник во Советските 
воздухопловни сили. Тогаш имал  време на 

летање од 166 часа и 47 минути.

1957

Дипломец

~ 26 ~
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Гагарин ја слушнал веста за Спутник, првиот 
советски (и светски) вештачки сателит, на 

факултетот за пилоти во Оренбург. Веднаш се 
развила дискусија за првиот човек во вселената 
за кој Гагарин сметал дека ќе биде натчовек со 
енциклопедиско знаење и супериорно здравје. 

Себеси не се сметал за таков.

1957

Патник на Спутник?

~ 28 ~
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Додека се подготвувал за венчавката, советската 
јавност уште еднаш била израдувана со веста за 
летот во вселената на кучето Лајка во Спутник 

2.Гагарин се запрашал дали тој може да биде 
првиот човек во вселената и веднаш се засрамил 
заради својата дрскост. На венчавката за прв пат 

ја бакнал сопругата пред родителите, со веселите 
извици „Горко“ на присутните.

1957

Лаjка

~ 30 ~
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По дипломирањето и венчавката, бил 
прекомандуван со сопругата на аеродромот Луостари 

на северниот дел на Мурманск, над Арктичкиот 
круг. Во гарнизонот, освен што го научиле да лета 
самостојно со МИГ-15, му ги всадиле и четирите 

принципи на добрите пилоти и цврсти луѓе: топло 
срце, ладен ум, силни раце и чиста совест.

1957

МИГ-15

~ 32 ~
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Таму живееле во дрвена колиба со уште еден пар, но 
тоа не им пречело да бидат продуктивни членови 

на општеството. Дење Гагарин летал авиони, го 
уредувал борбениот лист на ескадрилата или ја 

чувал ќерка си. Членувале во уметнички секции и 
студирале марксизам на вечерен факултет. Поднел 

молба за член на Социјалистичката партија. 

1958

Мурманск

~ 34 ~
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Навечер со сопругата ги читале трагедиите 
на Шекспир, расказите на Чехов, книгите за 
познатите пилоти, романот „Работници на 

море“ на Виктор Иго и „Земјата на луѓето“ од 
Антоан Егзипери. Во слободно време скијал, 

лизгал и играл кошарка, која му била омилена 
како „брза игра за јакнење на колективниот дух.“

1958

„Слободни“ активности

~ 36 ~
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Во 1959 станал воен пилот од 3-та класа.
По лансирањето на Луна 3 изразил интерес за 
истражувањето на вселената и бил предложен 
за Советската вселенска програма. Веќе имал 
насобрано 265 часа летање. Три недели откако 

медицинската комисија го интервјуирала како 
кандидат за вселенската програма, бил  

унапреден во постар поручник.

1959

Кандидат космонаут

~ 38 ~
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Jа оценувале не само здравствената и ментална 
состојба, туку и културните, општествените интереси 

и емоционалнатa стабилност. Кандидатите 
требале да имаат совршено паметење, 

снаодливост, фокус, способност за брзи, прецизни 
и воедначени движења. Битна била биографијата, 

семејството, пријателите и друштвените 
активности. Барале здраво срце, бистар ум, јаки 

нерви, цврста волја, силен дух, ведрина и живост.

1959

Космонаут-натчовек

~ 40 ~
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Морале да ги изучат основите на ракетната и 
вселенската технологија, конструкцијата на леталото, 

астрономијата, геофизиката и вселенската 
медицина. Работниот ден им почнувал со 
едночасовна гимнастика, а потоа пливање, 

скокање со падобран, тренирање во центрифуга... Се 
натпреварувале, но не да се победат, туку заеднички 

да се подобрат. Гагарин наполнил 26 години и 
станал член на партијата со книшка бр. 08909627.

1960

Пролетер-космонаут

~ 42 ~
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1960-1961

Вселенска трка

~ 44 ~

 1960 лансирани кучињата Стрелка и Белка, неколку 
пати ја заобиколиле Земјата и се вратиле безбедно. 

 Четврто вселенско летало со кучето Чернушка
 Во САД е објавен проектот Меркјури со 7 

кандидати за лет во вселената.
 Според Гагарин балистичката траекторија на 

САД не е вистински вселенски лет, за разлика од 
орбитата на советските вештачки сателити.
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1959

Господар на вселената

~ 46 ~

Тогаш ја читал биографијата на пилотот Френк 
Еверест „Човекот кој летал побрзо од другите“ и му 

се восхитувал на храбриот пилот сѐ до поглавјето 
наречено „Освојување на вселената“. Таму пишувало: 

„Оној кој ќе ја освои вселената ќе биде господар 
на Земјата (со нуклеарно оружје).“ Гагарин сметал 

дека Советите не тежнеат кон вселената за да ги 
поробат другите, туку да го сочуваат светскиот мир.
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Последниот лет во вселената пред тој на Гагарин 
бил на кучето кое самиот го нарекол Ѕвездичка. 
До крајот на 1960, Гагарин бил еден од двајцата 

последни кандидати за лет во вселената со ракетата 
Р-7. Неговиот другар Герман Титов не бил избран 
заради неговото потекло од средната класа, за 

разлика од Гагарин кој имал селско потекло. Сепак 
Титов бил присутен на лансирањето, за секој случај.

1960

Гагарин или Титов?

~ 48 ~
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Сергеј Королев, авионски инженер чие име до 
1950-тите било воена тајна и го именувале само 
како Главниот дизајнер. Заради тоа не ја добил 

Нобеловата награда. Во 1938 станал жртва на 
сталиновата чистка. Бил уапсен, мачен и казнет на 6 
години принудна работа. По ослободувањето станал 
движечка сила во советската космонаутика. Добил 

признание за делата дури по смртта во 1966.

Пионер на вселенските летови

Сергеj Королев

~ 50 ~



Сергеј Королев дизајнирал многу ракети 
управувани со моторите на инженерот Валентин 

Глушко. Меѓу нив најзначајна е ракетата Р-7 
Семјорка со два стадиуми која е првата 

вистинска интерконтинентална балистичка 
ракета. Таа ги кренала речиси сите советски 

вселенски мисии и во 1961 била „под хаубата“ 
на Восток 1, вселенското летало на Гагарин.

Ракетата на коja „jавал“ Гагарин

Р-7 Семjорка

~ 52 ~ ��c��c!
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На 12 април 1961 Гагарин погледнал во часовникот. 
Било 9 часот и 7 минути (по Московско време). 

Пулсот му бил 64, а дишењето 24. Слушнал 
„полетување“ и одговорил „Одиме!“ („Поехали“). 
Подоцна овој израз ќе стане симбол на почетокот на 
вселенската ера. Откако ги пренел првите импресии 
од вселената, како и сведоштвото за сферичноста на 
Земјата, успешно се вратил. Летот траел 108 минути.

1961

Восток 1

~ 54 ~
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Што правел првиот човек во вселената следното утро 
кога се разбудил? Утринска гимнастика!  

Но, неговата рутина набрзо се сменила со многуте 
патувања во светот. Секаде бил славен како херој, но 
тој истакнувал дека не се работи за негова заслуга, 
туку на десетици илјади научници, стручњаци и 
работници, а на негово место можел да биде кој 

било од неговите другари космонаути. И навистина!

„Обичен“ космонаут

По Восток? Од вселенскиот брод видов 

колку е убава нашата планета. 

Да ја зачуваме оваа убавина, 

а не да ја уништуваме!

~ 56 ~



04.10.1957 Спутник 1 Прв вештачки сателит
03.11.1957 Спутник 2 Прво животно во орбитата
02.01.1959 Луна 1 Прво лунарно летало
04.01.1959 Луна 1 Прво хелиоцентрично летало
14.09.1959 Луна 2 Прво летало на Месечината
07.10.1959 Луна 3 Први фотографии од темната   
  страна на Месечината
19.08.1960 Спутник 5 Први вратени животни
12.04.1961 Восток 1 Прв човек во вселената

СССР, пионер во вселената 19.05.1961 Венера 1 Прво пролетување покрај планета
06.08.1961 Восток 2 Прва целодневна мисија
16.06.1963 Восток 6 Прва жена во вселената
18.03.1965 Восход 2 Прва активност надвор од   
  вселенско летало (spacewalk)
03.02.1966 Луна 9 Прво слетување на месечината
01.03.1966 Венера 3 Прво летало на друга планета
03.04.1966 Луна 10 Прв вештачки сателит на   
  друго небесно тело
16.01.1969 Сојуз 4,5 Прво спојување на 2 сателити

По 20. јули 1969 нештата се смениле, но тоа е друга приказна...
~ 58 ~
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