«У КОСМАСЕ СНIЦЦА ДОМ, ЗОРНЫЯ БАЙКІ
А ДОМА — КОСМАС»
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31 снежня 2009 г.

Першы беларускi касманаўт распавёў «Звяздзе»,
як лятаў на арбiту з нашым журналiсцкiм пасведчаннем,
даглядаў «хатнюю жывёлiну», i цi бачыў сляды НЛА

С

ЯДЗЕЦЬ побач з жывой легендай — гэта дзiўнае адчуванне.
Голаў кружыць, як у крэсле самалёта пры наборы вышынi, i ты,
затаiўшы дыханне, слухаеш успамiны суразмоўцы як дзiвосныя
казкi, i думаеш толькi: як бы не перабiць недарэчным пытаннем...
Мяне яшчэ не было на свеце, калi гэты чалавек здзейснiў свой
трэцi — мiжнародны — палёт у космас. Але сёння мы з двойчы
Героем Савецкага Саюза, былым лётчыкам-касманаўтам, а цяпер
дарадцам беларускага пасольства ў Маскве па пытаннях навукова-тэхнiчнага супрацоўнiцтва Пятром Клiмуком узгадваем першы,
якi адбыўся ў снежнi 1973-га — дарэчы, пры гэткiм жа анамальным
надвор'i, як сёлета.
— Я i забыўся было на гэту да- кавацца з арбiтальнай станцыяй),
ту — 18—26 снежня 1973 года, — з але i самы вынiковы i цiкавы. Шмат
усмешкай узгадвае Пётр Iльiч, — эксперыментавалi з вадой, таксама
каб не патэлефанавалi спачатку ся- вялi бiялагiчны эксперымент па выбар, потым сын з Англii: «Вiншуем!». рошчваннi мух дразафiл. Адна з iх
«З чым?!» — здзiўляюся. «Ну як жа пражыла вельмi доўга — мы з Вiта— з першым палётам!».
лем назвалi яе Нюркай i лiчылi сва...Той палёт планаваўся значна ёй касмiчнай «хатняй жывёлiнай».
раней, на восень 1971-га, але з-за Назiралi, назiралi — але ж урэшце
шэрагу няўдалых стартаў, аварый, i яна здохла. Вiталь кажа: «Бачыш,
i ў тым лiку гiбелi некалькiх савец- як доўга мы лятаем — усе мухi пекiх касманаўтаў — Дабравольскага, рамерлi, толькi мы з табой застаВоўкава i Пацаева — быў адкладзе- лiся». Пачуццё адзiноты i дэпрэсii
ны. Дый парадкавы нумар карабля моцна ўплывала, трэба сказаць. У
— «Саюз-13» — не дадаваў апты- той час якраз здзяйсняўся першы
мiзму яго экiпажу, Пятру Клiмуку i мiжнародны палёт «Саюз-Апалон»,
да яго былi прыкутыя ўсе позiркi, i
Валянцiну Лебедзеву.
— Безумоўна, i розныя нюансы былi, i свае прымхi. Мы можам
колькi заўгодна разважаць пра Матросава, якi пайшоў на амбразуру
грудзямi, i пра пачуццё патрыятызму, але, з iншага боку, жыць кожнаму хочацца... У нас, шчыра скажу,
таксама перажываннi былi, бо нас
перавялi з дублёраў у асноўны экiпаж лiтаральна ў Байкануры, падчас
Пасольскi кабiнет Пятра IЛЬIЧА —
апошняй дзяржкамiсii — як беларузусiм не чыноўнiцкi, утульны
сы кажуць, знянацку, i мы проста
i адначасова працоўны.
не паспелi настроiцца маральна.
му i iшоў у свой кабiнет... на руках.
Дый 13-ы нумар, «чортавы тузiн»,
Нiчога сабе зарадка? «Форму падне радаваў — я потым распытваў
трымлiваць заўжды трэба!» — каУладзiмiра Шаталава, якi быў 13-м
ментуе Пётр Iльiч.
савецкiм касманаўтам, i ён таксама
— У 60-я—70-я гады мiнулага
пацвердзiў, што адчуваў сябе перад
стагоддзя хлопчыкi пагалоўна мапалётам нiякавата. Але ў нас усё
рылi стаць касманаўтамi, а потым
абышлося нармальна, нейкiх крыусё больш — бiзнэсменамi... Як
тычных сiтуацый, дзе цяжка было Пётр КЛIМУК i Валянцiн ЛЕБЕДЗЕЎ.
ДЗЕЎ. Той самы першы палёт (1973 год).
цяпер справы з маладым папаўвыблытацца, нi разу не здаралася.
цыйным пасведчаннем журналiс- неннем?
ЗЯМЛЯ Ў IЛЮМIНАТАРЫ на нас амаль што не звярталi ўвагi, та «Чырвонай змены»?
— Яго стала менш. Цяперашнiя
мы маглi па некалькi дзён на сувязь
I ДРАЗАФIЛА НЮРКА
— Было-о, — расплываецца ва хлопцы змянiлiся, натуральна. Ране выходзiць, хiба што перагавор— Вопытныя касманаўты расвалiся з удзельнiкамi мiжнародна- ўсмешцы знакамiты касманаўт. — ней казалi: «Найперш думай аб Раказвалi, што нiчога добрага ў выхага экiпажа Аляксеем Лявонавым i Праўда, не памятаю дакладна, у дзiме, а потым аб сабе», i людзi былi
дзе на арбiту няма — спярша думкi
Валерыем Кубасавым. Калi яны другi цi трэцi палёт — пэўна, усё ж гатовыя працаваць за iдэю, за сяббольш займае не бязважкасць, а
сваю праграму выканалi, Лявонаў у другi. Я з беларускiмi карэспан- роў, але i пра сябе не забывалiся.
ўласныя вестыбулярныя разладжанЦяпер жа, напэўна, iдэалогiя змянiз намi развiтаўся: «Ну, усё, павароч- дэнтамi вельмi добра быў знаёмы, i
нi, i табе не да любавання Зямлёй. А
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мне найбольш запомнiлася — дагэгэту камандзiроўку. Дарэчы, я та- грошы, уласны дабрабыт, недавер
будзем на Зямлi». А нам яшчэ
туль — калi мы ляцелi над Афрыкай:
да iншых людзей... Мне здаецбачым, штосьцi ўнiзе лiтаральна па- месяц лятаць, селi i ледзьве не
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цялае: на вялiзным участку сушы прагэтага пшык.
Вiталь кажа:
бягаюць блiскавiцы агню i ўспышкi пер па паўгода i даўжэй палёты
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«Бачыш, як доўга
I ВЯЛIКIЯ ПЛАНЫ
але на другiм—трэцiм абароце зра- толькi адпрацоўвалi i правяраБадай, адна з найбольш вязумелi, што гэта магутныя наваль- лi на сабе сродкi прафiлактыкi,
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нiцы — у тропiках аблокi збiраюцца усякiя прыстасаваннi — лёгкiя,
перамерлi, толькi мы
— пе рад па лёт ная раз рад ка
вельмi высока, кiламетраў на 18 ад вагой усяго ў 10 кiло, выратаз да па мо гай фiль ма «Бе лае
вальныя скафандры, касцюмы,
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з
та
бой
за
ста
лi
ся».
сон ца пус ты нi». Пас ля се анбе
га
выя
да
рож
кi
i
iн
шыя
спарНа ўсе роспыты цiкаўных — «а цi
су экi па жы тры ма лi цэлы экбачылi вы ў космасе сляды НЛА?» тыўныя трэнажоры, вакуумныя
за мен: якой сiс тэ мы гра на ты
— Пётр Клiмук звычайна ўзгадвае ёмiстасцi i г.д.
былi ў мытнiка?; як звалi ўсiх
Летам 1978 года, шчасна засвой другi палёт з Вiталем Севады па-руску i размаўляў дрэнна, для
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ясцьянавым: усё iшло ў штатным рэмяне гэта была як замежная мова
жыме, як раптам касманаўты заўва- нальную праграму «Iнтэркосмас» — у нас на Брэстчыне, ведаеце ж, рашчагiн?.. Аднак былi ў Зорным
жылi ў iлюмiнатары нейкi металiчны (у ёй, дарэчы, удзельнiчаў i яшчэ увогуле свой асаблiвы дыялект — гарадку, узгадвае Пётр Клiмук, i
iншыя традыцыi — у тым лiку напрадмет, вiдавочна штучны. Доўга адзiн беларус, Уладзiмiр Кавалё- некалькi моў намяшана...
гадалi — што гэта, адкуль, чаму нак), Пётр Клiмук паставiў кропку
— Яшчэ ведаю, што з Брэста вагоднiя.
— Свят ка ван не Но ва га го да
ляцiць за караблём? — пакуль не ў гiсторыi сваiх уласных касмiчных вы з'ехалi ў 17 гадоў, i потым доўгi
скемiлi, што «неапазнаны аб'ект» — палётаў. Але ў сне, прызнаецца, час бывалi там толькi падчас вод- было ў нас сур'ёзным мерапрыемгэта iх уласны кантэйнер з адходамi, «стартаваў» яшчэ доўга:
пуску. Родную мову не забылiся ствам, якое зблiжала ўсiх касманаўтаў, незалежна ад стажу палётаў
— У космасе снiцца дом, а дома яшчэ?
якi аддзялiўся ад карабля. «Так што
цi яго адсутнасцi,
— Ды не, як можна — не забыў!
шукальнiкаў сенсацый суцешыць не — космас, усё як у вядомай песнi.
ства ра ла ад чумагу, кантакту з iншапланецянамi Так i ў мяне засталося адчуванне ча- — пераходзiць на чыстую беларусгосьцi недаробленага, кую Клiмук. I, хiтра падмiргнуўшы, з ван не са праўдне за вер ша на га, жа- месца ў кар'ер выдае... байку Кра- най вялiкай сям'i.
Пры клад на за
данне рухацца наперад пiвы:
ме сяц да свяi пастаянная незадаво- — Таму ўжо будзе, мусiць, з год.
та мы пачы на лi
ленасць вынiкамi. Мне Вучэбную стральбу
рых та ваць розздаецца, гэта павiнна
праходзiла пяхота. ныя iн тэр ме дыi,
быць у кожнага чала- Дык вось,
скла даць правека, у кожнай прастраляў аднойчы ўзвод, гра му кан цэр та.
фесii — дапытлiвасць,
Цi, можа, нават рота.
Жон кi да па мацiкаўнасць, iмкненне
Ёсць памылкi?
га лi афарм ляць
зрабiць яшчэ больш,
— Няма, — канстатую з зада- памяшканне для
не су па ко е насць на
вальненнем.
свя та, ма ля ва лi
дасягнутым. Iнакш якi
— Вось, бачыце, я i цяпер гутар- афiшы i плакаты.
ты работнiк, калi табе
Меню ў цяперашнiх касманаўтаў iншае,
больш нiчога ў тваёй ку з землякамi падтрымаць змагу! У рэстаранах не
а вось «касмiчны посуд» — цюбiкi — прыжылiся
прафесii нецiкава, усё Хоць цяпер, прыязджаючы ў Бела- гулялi, хоць мы i
i ў нялётным асяроддзi.
русь, бачу, што збольшага гавораць бы лi за бяс пе чазадавальняе?
усе па-руску.
ныя вельмi добра
ПРА «ЧЫРВОНКУ»
ў нас не адбылося», — усмiхаецца
Чыстай праўдай аказалася i iн- па савецкiх мерЎ КОСМАСЕ
генерал-палкоўнiк авiяцыi.
шая байка пра Пятра Клiмука. У ках — але самi гатавалi, накрывалi
— Другi палёт быў самы працяг- I ГЕНЕТЫЧНУЮ ПАМЯЦЬ бытнасць сваю кiраўнiком Цэнтра сталы. Бывала, на паляванне езлы — амаль 63 сутак, самы склаКарыстаючыся выпадкам, правя- падрыхтоўкi касманаўтаў (а абавяз- дзiлi на дзiкоў — словам, кожны
даны па навукова-тэхнiчнай част- раю рэдакцыйную легенду:
кi гэтыя наш зямляк выконваў амаль год прыдумлялi нешта новае, каб
цы (напрыклад, нам першым уначы
— Пётр Iльiч, а праўда, што вы чвэрць стагоддзя) ён прыходзiў на было цiкава. Напрыклад, Аляксей
трэба было ў ручным рэжыме сты- аднойчы ляталi ў космас з рэдак- службу, аддаваў кiцель дзяжурна- Лявонаў быў не толькi знаным мас-

таком, але таксама добра здымаў
фiльмы, i штогод ён прадстаўляў
новую работу, а мы шукалi ў фiльме сябе... Праўда, з развалам Саюза тыя традыцыi паступова былi
страчаныя.
Новы, 1974 год Пётр Iльiч, якi
толькi паспеў вярнуцца з палёту,
сустрэў таксама ў Зорным гарадку
— адным з першых трымаў слова ва
ўрачыстай частцы праграмы, потым
ад душы весялiўся разам з iншымi
ў зале, а на наступны дзень павёў
сына на «касмiчны» ранiшнiк. А вось
у самога Клiмука ранiшнiкаў у дзяцiнстве не было:
— Бацька ў 1944-м загiнуў на
фрон це, мы жы лi да волi сцiп ла,
нават бедна, i, па шчырасцi, тады
было не да святаў. Ёлку, праўда,
пастаянна ставiлi. Я нават памятаю, як аднойчы хадзiў за ёй у лес
з суседам — былым франтавiком,
якога камiсавалi па раненнi. Мне
чамусьцi вельмi хацелася вялiкую
ёлку, але, зразумела, сам яе не
дацягнуў бы — i атрымалася, што
дарослы мужчына нёс для мяне
вялiкае дрэва, а я для яго — маленькае...
Загадзя не прынята казаць пра
свае жаданнi — маўляў, не спраўдзяцца. «Трэба не ў найвышэйшых
сiлаў нешта прасiць, енчыць, а спадзявацца на сябе i нястомна працаваць, iмкнуцца да мэты — тады ўсё
атрымаецца», — лiчыць Пётр Клiмук. Але па нашай просьбе першы
беларускi касманаўт усё ж пагадзiўся «загадаць жаданне» — раскрыць
планы на 2010 год:
— Я займаюся цяпер навуковатэхнiчнымi пытаннямi, i асноўнае з
iх у наступным годзе — гэта спадарожнiк, якi дазволiць займацца
картаграфiяй, геадэзiяй, вызначаць
залежы карысных выкапняў, адсочваць тэхнагенныя небяспекi... Такiх
спадарожнiкаў робiцца два — для
Беларусi i для Расii: платформа расiйская, а ўжо на беларускiх прадпрыемствах iдзе зборка асноўнай
апаратуры. Яшчэ хацелася б — i
на гэты конт мы мелi перамовы з
кiраўнiком дзяржавы i са старшынёй НАН Беларусi — мець беларускi спадарожнiк сувязi, якi вельмi патрэбны нашай краiне. Гэта не
толькi пытанне прэстыжу, не толькi
iстотныя тэхналагiчныя зрухi, але i
неабходны крок для самастойнай
краiны, хоць праект i вельмi дарагi,
яго кошт каля 200 мiльёнаў долараў... Але справа вельмi цiкавая i
патрэбная — застаецца пажадаць,
каб усё ў нас атрымалася, нягледзячы на сусветны крызiс, каб не
адсталi мы ад часу, ад цывiлiзаванага свету. Вам, землякi, таксама
гэтага жадаю — каб ажыццявiлiся вашы намеры i каб усё ва ўсiх
атрымалася!
Хочаце — верце, хочаце — не,
а ў маскоўскiм Музеi касманаўтыкi
кажуць, што аў тографы касманаўтаў — рэч шчаслiвая. Многiя экскурсанты нават завялi традыцыю:
фатаграфавацца побач з дзвярыма з гасцiнiцы «Байканур», на якiх
сярод двух дзясяткаў роспiсаў касманаўтаў ёсць i подпiс Клiмука. Мы
ж вырашылi не цягнуць дзверы на
шчасце, а пайсцi iншым шляхам:

Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
* «Выбачайцеся перад чытачамi, што пажаданне пiшу па-руску,
— наказаў на развiтанне Пётр Iльiч,
— але ж баюся, нараблю памылак
— сорамна будзе».

