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В сім'ї селян в селі Клушино Гжатського району 9 березня 1934 р. народився перший кос
монавт
в світі Юрій Олексійович
Гагарін
. Батько, Олексій Іванович (столяр) та мама - Анна Тимофіївна (працювала на
молочнотоварній фермі), навіть не уявляли, який безцінний вклад внесе їх
новонароджений син. Також, вони не знали, що переживуть його... Батько - на 5 років,
мати - на 16.

Уже після початку війни в 1941 р. пішов в школу, та згодом село на півтора роки
окупували німці. З жахом Юрій Олексійович пригадує ті роки, особливо коли німець
повісив рідного брата на шарфі. Його спасло те, що німець забув фотоапарат, коли пішов
за ним, мама зняла маленького Бориса.

24 травня сім'я переїжджає в районний центр, де Гагарін вчиться до шостого класу,
після якого вступає 30 вересня 1949 р. в Люберецьке ремесленне училище,
спеціальність - формовщик - ливар.

В вечірній школі закінчує необхідний сьомий клас школи для вступу в технікум, в серпні
1951 р. вступає в Саратовський індустріальний технікум.

Пам'ятною датою в житті Юрія Олексійовича було 25 жовтня 1954 р. В цей день доля
його привела в Саратовський аероклуб. Після чого його життя цілком змінилося. В 1955
р. закінчує з відзнакою навчання, здійснює самостійний політ на Як-18.

Цього ж року 27 жовтня призивається в армію, завдяки практиці в пілотуванні його
посилають в перше авіаційне училище К.Є. Ворошилова, де йому пощастило вчитися у
відомого льотчика Я.Ш. Акбулатова. В жовтні 1957 р. закінчує училище, цього ж року
одружується з Валентиною Іванівною Горячевою. З 1957 р. до 1959 р. служить в 169-у
винищувальному авиаційном полку 122-ї винищувальної авіаційної дивізії Північного
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флоту, де літає на МіГ-15.

9 грудня 1959 р., маючи загальний наліт 265 годин, написав заяву з проханням зачислити
його в групу кандитатів в космонавти, куди, після тривалих медкомісій, 3 березня 1960
р. його було зачислено. 25 березня розпочалася інтенсивна підготовка по програмі
космонавтів
.

12 квітня 1961 р. на космічному кораблі "Восход" з космодрому "Байконур" Юрій
Олексійович Гагарін здійснив перший політ в космос. (див. статтю " Перший політ в
космос
"), за що
здобув звання Героя Радянського Союзу, позачергове звання "майор" та медаль "За
освоєння цілинних земель".

В 1966 р. Гагаріна було обрано почесним членом Міжнародної академії астронавтики. В
червні цього ж року приступив до тренувань до польоту на космічному кораблі "Союз" в
якості дублера Комарова.

17 лютого 1968 р., уже полковнику Гагаріну, було присвоєно кваліфікацію
"льотчик-інженеркосмонавт". Також він
брав активну участь і в політичному житті країни, будучи депутатом Верховної Ради
СРСР. Побував практично в 30-и країнах світу (Болгарія, Чехо-Словаччина, Фінляндія,
Єгипет, Великобританія, Польща, Куба, Бразилія та ін.). Майбутнє майоріло прекрасними
перспективами та насиченим цікавим життям. Але все це було перекреслено 27 березня
1968 р. Біля села Новоселово Володимирської області разом з льотчиком В.С.
Серьогіним розбився на літаку МіГ-15 УТИ... Офіційною версією було те, що із-за зміни
повітряної обстановки (якої, правда, невідомо) літак зірвався в штопор.

Згідно даних, опублікованих до 50-и річчя першому польоту в космос, причиною
катастрофи є різкий маневр для недопущення попадання в верхній край хмарності, із-за
якого літак вийшов на закритичні режими польоту і зірвався.

Та генерал-лейтенант С.М. Білоцерківський (доктор технічних наук)та космонавт Лєоно
в по результатах власного дослідження заявляють, що причиною аварії було справді
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зривання літака в плоский штопор, але із-за скидування його повітряною хвилею від
іншого літака. Тобто, незадовільна організація планування польотів.

В цій версій сумнівається льотчик-випробувач Степан Мікоян, який вважає
найімовірнішою причиною зіштовхнення МіГ-15 з метеорологічним зонтом.

Як би не було, але в віці всього лиш 34 роки Юрій Олексійович Гагарін пішов із життя.

Було багато спірних питань в відборі першого космонавта (увага приділялась більше
політичної благонадійності, ніж навичкам в польоті), також існують версії, що
Гагарін
трішки загубив льотні навички (в грудні 1967 р., сівши вперше на літак МіГ-17,
неправильно розрахував посадку, був змушений іти на друге коло), в чому не останню
роль відіграло в перші роки після польоту в космос бажання всіх випити з
космонавтом
, та його поведінка під час пербуванні в космосі свідчить про відвагу та вміння в
критичних ситуація не панікувати і приймати правильні рішення. Вклад же в
повітроплавання першого
космонавта
, думаю, всі погодитесь, важко переоцінити.
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