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Пачатак на 1-й стар.)

Праў да і мі фы
пра «Са лют-7»

Па тра ды цыі адзін дзень пад час 

пра вя дзен ня кан грэ са ад во дзіц ца 

для су стрэч кас ма на ўтаў і аст ра-

наў таў з гра мад скас цю — на ву коў-

ца мі, да след чы ка мі, кан струк та ра-

мі, спе цы я ліс та мі прад пры ем стваў, 

якія за дзей ні ча ны ў кас міч ных 

рас пра цоў ках, ну і аба вяз ко ва са 

школь ні ка мі і сту дэн та мі, якія ўсё 

ра дзей ма раць пра кос мас. Мы на-

ве да лі дзве та кія су стрэ чы. 

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні-

вер сі тэ це на шас ці фа куль тэ тах і 

ў Ін сты ту це пры клад ных фі зіч ных 

праб лем вы са дзіў ся ба дай што 

са мы шмат лі кі і прад стаў ні чы кас-

міч ны дэ сант з два нац ца ці кас ма-

на ўтаў і аст ра наў таў з Ра сіі, Шве-

цыі, Гер ма ніі і ЗША. Вы ступ лен ні 

гас цей бы лі на пра мую звя за ны са 

спе цы фі кай аду ка цый най і на ву ко-

вай дзей нас ці тых пад раз дзя лен-

няў, ку ды яны за ві та лі. На прык лад, 

геа гра фіч ны фа куль тэт на ве да лі 

Ма рыё РАН КА, аме ры кан скі аст-

ра наўт, спе цы я ліст у га лі не мэ-

тэ а ра ло гіі і фі зіч най аке а наг ра-

фіі, і кас ма наўт Вік тар СА ВІ НЫХ, 

двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за, 

ву чо ны, які шмат га доў быў рэк-

та рам Мас коў ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та геа дэз іі і кар та гра фіі, 

а ця пер зай мае ў гэ тай ВНУ га на-

ро вую па са ду прэ зі дэн та.

Пра подз віг Вік та ра Са ві ных 

мо ладзь ве дае дзя ку ю чы філь му 

«Са лют-7», які вый шаў на эк ра ны 

ле тась. У цэнт ры сю жэ та — вы ра-

та ван не са вец кай кас міч най стан-

цыі, якая стра ці ла су вязь з Зям-

лёй, пе ра ста ла рэ ага ваць на ўсе 

ка ман ды з Цэнт ра кі ра ван ня па лё-

 та мі. Ра ней ці паз ней яна па ча ла б 

зні жац ца і ў рэш це рэшт упа ла б 

на Зям лю. Да та го ж і губ ляць

да ра гую кас міч ную тэх ні ку ні хто 

не ха цеў... Та му пе рад экі па жам у 

скла дзе Ула дзі мі ра Джа ні бе ка ва і 

Вік та ра Са ві ных бы ла па стаў ле на

за да ча: пры сты ка вац ца ўруч ную 

да не кі ра ва на га «Са лю та-7» і вяр-

нуць кас міч ную стан цыю да жыц-

ця. Іх па лёт стаў ад ной з са мых 

скла да ных мі сій у гіс то рыі су свет-

най кас ма на ўты кі.

Стан цыя кру ці ла ся ў кос ма-

се ва ўсіх плос кас цях на вя лі кай 

хут ка сці. Сты коў ку ў та кіх умо вах 

яшчэ ні хто і ні ко лі не вы кон ваў. 

Бы ло не вя до ма, што зда ры ла ся 

на стан цыі: вы бух, раз гер ме ты-

за цыя з-за па пад ан ня ме тэа ры та 

або, мо жа быць, па жар? На Зям лі 

ад пра цоў ва лі дзе ян ні экі па жа на 

ўсе вы пад кі...

На ту раль на, што сту дэн ты па-

ці ка ві лі ся мер ка ван нем Вік та ра 

Са ві ных пра кі на фільм. Ці не з'яў-

ля ец ца ра сій ская стуж ка ад ка зам 

аме ры кан ска му «Амар ге до ну»? 

І як ён ста віў ся да та го, што да 

«мёрт вай» стан цыі па ля цеў ка ра-

бель пад ну ма рам 13?

— Аб са лют на спа кой на, — за-

пэў ніў ге рой-кас ма наўт. — Гэ та 

аме ры кан цы ба яц ца ліч бы 13. На-

ват ка лі яны трэ ні ра ва лі ся ў на-

шым Зор ным га рад ку, то ні хто з 

іх у 13-м па коі не жыў. А ў мя не 

з гэ тай ліч бай у жыц ці шмат што 

звя за на. Пад час пер ша га май го 

кас міч на га па лё ту сты коў ка пра хо-

дзі ла 13 са ка ві ка. Трэ ці па лёт быў 

у рам ках 13-й Між на род най экс пе-

ды цыі. Да «Са лю та-7» мы ля це лі 

на ка раб лі «Са юз Т-13». І жы ву я 

ў ква тэ ры № 13. Так што я сяб рую 

з гэ тай ліч бай. Ні я кіх за ба бо наў у 

мя не ня ма.

Што да ты чыц ца праў да па доб-

нас ці філь ма, то там, ка неш не, 

вель мі шмат мас тац ка га вы мыс лу. 

Ні хто ку вал дай у ад кры тым кос-

ма се не ма хаў! Гэ ты эпі зод мя не 

больш за ўсё абу рыў. А вя за ныя 

шап кі на нас — гэ та праў да.Тэм-

пе ра ту ра на стан цыі, ка лі мы ту ды 

тра пі лі, бы ла мі ну са вая. Але ўво гу-

ле я лі чу фільм ка рыс ным для пры-

цяг нен ня ўва гі мо ла дзі да кос ма су. 

Кас міч ныя па лё ты заў сё ды на поў-

не ны са мы мі роз ны мі ня штат ны мі 

сі ту а цы я мі, на якія трэ ба рэ ага-

ваць ім гнен на. І важ на па ка заць 

гра мат ныя дзе ян ні экі па жа.

Ці бач ная звер ху
Вя лі кая кі тай ская сця на?

Аме ры кан скі аст ра наўт Ма рыё 

Ран ка здзейс ніў тры кас міч ныя 

ванд роў кі на шат лах і адзін вы-

хад у ад кры ты кос мас. Ён слу жыў 

афі цэ рам мэ тэ ас луж бы на дэ сант-

ным ка раб лі, афі цэ рам эка ла гіч-

най служ бы ВМС ЗША, пра во дзіў 

акі я наг ра фіч ныя і гід ра гра фіч ныя 

да сле да ван ні. За пра шэн не па сту-

піць у NASA атры маў у 1987 го дзе. 

І хоць го дам ра ней тра гіч на за гі ну-

лі сем чле наў шат ла «Чэ лен джэр», 

яго гэ та не спы ні ла...

— Ка лі я рос, на ша кра і на бы-

ла ахоп ле на ін та рэ сам да кос ма-

су, — кан ста туе ён. — Я гля дзеў 

фан тас тыч ныя філь мы кштал ту 

«Старт рэ ка» і так са ма ма рыў пра 

кос мас. Вель мі ха це ла ся б, каб так 

бы ло і ця пер. У мя не час та пы та-

юц ца, што я ду маю пра су час ныя 

фан тас тыч ныя філь мы. Ска жу, 

што са мы гор шы фільм, які я гля-

дзеў, — гэ та «Гра ві та цыя».

У Ма рыё вы дат нае па чуц цё гу-

ма ру. На пы тан не: «А што, акра-

мя доб ра га зда роўя, па тра бу ец ца 

для та го, каб тра піць у кос мас?» 

ён упэў не на ад каз вае: «Трэ ба быць 

та кім жа пры го жым, як я». А ці ёсць 

мес ца гу ма ру на кас міч ным ка раб-

лі? «Там мы па ста ян на жар ту ем 

адзін з ад на го, — сцвяр джае ён. — 

Гу мар — вы дат ны спо саб раз ра -

дзіць ат мас фе ру і ўста на віць больш 

цес ныя су вя зі з ка ле га мі, з які мі ты 

пра во дзіш по бач шмат ча су».

Усіх ці ка віць, як спіц ца ў кос ма-

се і што сніц ца кас ма на ўтам.

— Не ка то рым па да ба ец ца 

спаць у бяз важ кас ці, але толь кі 

не мне, — ка жа Ма рыё. — Пер-

шы раз я ад пра віў ся ў кос мас у

39-га довым узросце. Гэ та зна чыць, 

што 39 га доў я спаў у сва ім лож ку 

з па душ кай і коў драй. Пры зна ю ся, 

што іх у кос ма се вель мі не ха па ла. 

Да та го ж, ка лі ты зна хо дзіш ся ў 

бяз важ кас ці і на ця бе не дзей ні чае 

пры цяг нен не, твой па зва ноч нік вы-

цяг ва ец ца: я, та кім чы нам, вы рас 

на два сан ты ме тры. Па доб нае

«пад аў жэн не» ста ла пры чы най 

бо ляў у па яс ні цы. Прый шло ся пры-

маць абяз боль валь ныя срод кі, каб 

за снуць. Ка лі вас на Зям лі штось ці 

не па ко іць (пра сту да ці на смарк), 

вы ж так са ма не мо жа це за снуць. 

За тое доб рая на ві на за клю ча ла-

ся ў тым, што ра ней, ка лі ў мя не 

пы та лі ся пра мой рост, я лю дзям 

кры шач ку хлу сіў — ка заў, што 

шэсць фу таў. А ка лі я ў кос ма се 

«пад рос», вый шла, што ка заў усім 

праў ду...

Ка лі ты зна хо дзіш ся на ар бі це, 

то спіш менш, бо гра фік вель мі 

на сы ча ны. Тым больш ка лі хо чаш 

пра вес ці ней кі час ка ля ілю мі на та-

ра і па на зі раць за Зям лёй, зо ра мі, 

зра біць фо та здым кі, то да во дзіц ца 

ска ра чаць пад свае па трэ бы час 

на сон. Але адзін свой сон пад час 

кас міч най экс пе ды цыі Ма рыё ўсё ж 

та кі за пом ніў і па дзя ліў ся ім з

аў ды то ры яй: яму сні ла ся, што яны 

ра зам з жон кай зна хо дзяц ца ў ка-

бі не шат ла. Па між імі ста іць свеч-

ка, але за паль ваць яе ка тэ га рыч на 

нель га, і яны ра зам на зі ра юць у 

цем ры за кос ма сам.

Ме тэ о ры Ма рыё па раў ноў вае з 

ад біт ка мі паль цаў у ча ла ве ка, бо 

яны ня суць уні каль ную кас міч ную 

ін фар ма цыю. Але не па срэд на для 

ка раб лёў і стан цыі ўяў ля юць па-

гро зу, та му лепш за імі на зі раць 

на вя лі кай ад лег лас ці. Аст ра наўт 

рас ка заў, што, зна хо дзя чы ся ў 

кос ма се, мож на на пра ця гу су-

так су стра каць сві та нак 16 ра зоў. 

Звер ху мож на раз гля дзець мя жу 

па між ЗША і Мек сі кай, Егіп там і 

Із ра і лем, а вось Вя лі кую кі тай скую 

сця ну — вель мі праб ле ма тыч на, 

та му што яна па ко ле ры злі ва ец-

ца з мяс цо вас цю, част ка сця ны 

пра хо дзіць уво гу ле праз ля сы, а 

ўмо вы на двор'я, якія там склад ва-

юц ца, так са ма не спры я юць, каб 

мож на бы ло яе раз гля дзець.

Што да ты чыц ца вы ха ду ў ад-

кры ты кос мас, то гэ та, пад крэс лі-

вае Ма рыё, са мыя моц ныя ўра жан-

ні і за хап ляль ны до свед у жыц ці. 

Ча ла ве ку на са мрэч вель мі цяж ка 

асэн са ваць бяс кон цасць.

З кан ды тар скай 
фаб ры кі — у кос мас

А вось ра сій ска му кас ма на ўту 

Юрыю Уса чо ву пад час ад ной са 

сва іх мі сій да вя ло ся вы хо дзіць у 

кос мас аж шэсць ра зоў! Ге рой 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, лёт чык-

кас ма наўт Юрый УСА ЧОЎ і пер-

шы аст ра наўт з Вя лі ка бры та ніі — 

док тар Хе лен ШАР МЭН — су-

стрэ лі ся са школь ні ка мі ў ста ліч-

ным кі на тэ ат ры «Пі я нер», дзе ім 

да вя ло ся ад каз ваць на зу сім не дзі-

ця чыя пы тан ні. На прык лад, на конт 

перс пек тыў раз віц ця но вых срод-

каў для ска ра чэн ня ча су пе ра лё ту 

да Мар са.

— Вы хад у ад кры ты кос мас — 

гэ та сур' ёз ная фі зіч ная на груз ка, 

та му што ска фандр ва жыць больш 

як 100 кі ла грам, ён ня зруч ны і ты 

ця га еш яго на са бе, як слі мак — 

сваю ра ка ві ну. Ру кі, но гі цяж ка згі-

на юц ца. Ну і псі ха ла гіч на да во дзіц-

ца ня прос та, бо трэ ба па ста ян на 

кант ра ля ваць свае пе ра мя шчэн-

ні. Але стра ху ня ма, пра трос, які 

злу чае ця бе са стан цы яй, у гэ ты 

мо мант не ду ма еш. Усе твае ру-

хі і счэп кі ад пра цоў ва юц ца да аў-

та ма тыз му яшчэ на Зям лі пад час 

доў гіх трэ ні ро вак. Пас ля вы ха ду ў 

ад кры ты кос мас звы чай на губ ля-

еш два-тры кі ла гра мы. За тое по-

тым вель мі доб ра спіц ца, та му што 

ты вель мі ста міў ся і ду ма еш толь кі 

аб ад ным — як да брац ца да сва-

ёй па душ кі, — усмі ха ец ца Юрый 

Уса чоў. — А вось сны ў кос ма се 

сняц ца толь кі зям ныя.

Дзя цей ці ка ві ла, што бы ло са-

мым скла да ным пад час па лё ту і ці 

бы вае кас ма на ўтам страш на?

— Старт ра ке ты і вяр тан не на 

зям лю — са мыя не бяс печ ныя ў 

тэх ніч ным пла не мо ман ты па лё-

ту. А ў ча ла ве чым... ты па збаў ле ны 

на доў гі час звык лай ат мас фе ры, 

сям'і, пры ро ды, змен ча соў го да і 

вя лі кай коль кас ці ва ды, бо экс пе-

ды цыя доў жыц ца шэсць ме ся цаў. 

Для гі гі е ніч ных пра цэ дур на кас міч-

най стан цыі пра ду гле джа ны свае 

пры ста са ван ні. Буль бач ку так са ма 

нель га па сма жыць на па тэль ні, — 

жар туе Юрый.

— Страш на, ка лі на пе ра дзе ця-

бе ча кае не вя до масць, а нас рых-

та ва лі да па лё ту пра фе сі я на лы, і 

я ве да ла ўсё, што мне трэ ба бы ло 

ве даць, і да вя ра ла лю дзям, якія 

ства ры лі ка ра бель, — кан ста туе 

Хе лен. — На жаль, мая мі сія бы-

ла вель мі ка рот кай — уся го во сем 

дзён. Я ад пра ві ла ся на кас міч ную 

стан цыю як да след чык. І са мым 

скла да ным для мя не бы ло зра біць 

усё, што я ха це ла б зра біць у кос-

ма се, ка неш не, акра мя па стаў ле-

ных пе рад мной за дач. А пры пад-

рых тоў цы да па лё ту са мым цяж кім 

бы ло вы ву чыць рус кую мо ву.

Ска заць, што Хе лен вы цяг ну-

ла шчас лі вы бі лет, ка лі тра пі ла ў 

кос мас, — ні чо га не ска заць. Яна 

ста ла пер шым астранаўтам у Вя-

лі ка бры та ніі, ха ця не бы ла ні лёт-

чы кам, ні кан струк та рам, ні ін жы-

не рам. За тое доб ра раз бі ра ла ся 

ў хі міі. На мо мант, ка лі яна па чу ла 

па ра дыё па ве дам лен не аб ад бо-

ры кан ды да таў для ўдзе лу ў кас-

міч ным па лё це ў рам ках пра ек та 

Juno (па збо ру срод каў на фі нан са-

ван не экс пе ды цыі ка мер цый ны мі і 

гра мад скі мі ар га ні за цы я мі), Хе лен 

пра ца ва ла... хі мі кам-тэх но ла гам 

на кан ды тар скай фаб ры цы. Яна 

ры зык ну ла і пе ра маг ла ся род 

13 ты сяч сва іх су ай чын ні каў, якія так -

са ма імк ну лі ся тра піць у кос мас. 

Сён ня Хе ле на зай ма ец ца на ву кай 

і вы кла дан нем. Ка жа, што ка лі б 

вы даў ся дру гі вы па дак ад пра віц ца 

ў кос мас, то яна яго дак лад на не 

ўпус ці ла б...

Юрый Уса чоў і Хе лен Шар мэн 

вы ка за лі ўпэў не насць, што ча ла-

век, які вы са дзіц ца на Мар се, ужо 

на ра дзіў ся, больш за тое, ён ужо ву-

чыц ца ў шко ле. Та му ім мо жа стаць 

кож ны з пры сут ных у за ле, ка лі, вя-

до ма, вель мі гэ та га за хо ча.

— Я шчы ра жа даю вам не ба-

яц ца быць дзі ва ка мі, якія ма раць 

па ля цець на Чыр во ную пла не ту, —

па ра іў школь ні кам Юрый. — 

Не азі рай це ся на ін шых, хто ка жа, 

што гэ та не маг чы ма. Як толь кі вы 

пач ня це гэ та ра біць, бу дзе це жыць 

чу жым жыц цём, а не сва ім. Кож ны 

ча ла век пры хо дзіць у свет са сва ёй 

за да чай. Са мае га лоў нае — зай-

мац ца лю бі май спра вай. І па вер це, 

што ўсе на ма ган ні каш ту юць та го, 

каб хоць ад ным во кам па гля дзець 

на Зям лю з ілю мі на та ра ка раб ля, 

ад чуць ся бе ў бяз важ кас ці...

— На све це іс нуе шмат ці ка вых 

і важ ных пра фе сій. І зу сім не аба-

вяз ко ва, каб усе імк ну лі ся ў кос-

мас, — да да ла Хе лен. — Ду маю, 

што хо піць і не каль кіх мэ та на кі-

ра ва ных...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

КОС МАС ВЫ БІ РАЕ МЭ ТА НА КІ РА ВА НЫХ

Ра сій скі кас ма наўт Юрый УСА ЧОЎ не ад мо віў у аў то гра фе 
ні вод на му ўдзель ні ку су стрэ чы.

Вік тар СА ВІ НЫХ: «Бы ло не вя до ма, што зда ры ла ся на стан цыі:
вы бух, раз гер ме ты за цыя з-за па пад ан ня ме тэа ры та або, мо жа быць, па жар?»

Для аме ры кан ска га аст ра наў та Ма рыё РАН КА 
пра вя лі эк скур сію па Му зеі зем ля знаў ства на геа гра фіч ным фа куль тэ це БДУ 

і пра дэ ман стра ва лі ка лек цыю рэд кіх мі не ра лаў.


