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Primii călători în spațiu

 
 

 
 

 

Omul este un mare călător. După ce 
a cucerit pământurile, mările și apoi 
cerul, a visat să se avânte în spațiul 
cosmic, și acest vis s-a realizat 
începând cu anii ’60. Acești 
bărbați și femei care explorează 
spațiul poartă nume diferite 
în funcție de țări: li se spune 
astronauți în Europa și în 
Statele Unite, cosmonauți 
în Rusia, sau taikonauți în 
China. Toate aceste cuvinte 
au aceeași semni�cație: 
„călători în spațiu”.

În octombrie 1957, lansarea de către sovietici a satelitului 
arti�cial Sputnik 1 marchează începutul cuceririi spațiului. 
Acum se pune problema trecerii la altă etapă: să a�ăm dacă 
este posibil să trimitem �ințe vii în spațiu. În același an, în 
noiembrie, cățelușa Laika devine prima eroină a spațiului, 
călătorind la bordul capsulei Sputnik 2, lansat de URSS. Din 
păcate, moare înainte de întoarcerea pe Pământ.

Călătoriile în spațiu, și în special 
pe Lună, astru apropiat și 
fascinant, au inspirat numeroși 

scriitori încă din Antichitate. 
Printre poveștile cele mai 
cunoscute: cele ale lui 
Jules Verne, ale cărui 
romane „De la Pământ 
la Lună” (1965) și „În jurul 
Lunii” (1870) relatează 

incredibila călătorie spre 
Lună a trei oameni la bordul  
unei rachete în formă de 
obuz, lansată de un tun 

imens. Alături, ilustrația 
arată sosirea rachetei la 

baza de lansare. În 1954, 
în albumul „Mergem 
pe Lună”, desenatorul 

Hergé îl trimite pe 
celebrul său personaj, 

Tintin, pe Lună. 

În 31 ianuarie 1961, este rândul cimpanzeului american 
Ham să zboare în spațiu, la bordul capsulei Mercury. 

Maimuțica se întoarce cu succes pe Pământ. Testele făcute 
dovedesc că este posibil să �e trimis un om în spațiu.

Prima ieșire în vidul spațial

  »,  
 

et plus particulièrement sur la 
Lune, astre proche et fascinant, 

écrivains, et ce dès l’Antiquité. 

: ceux de Jules 
Verne, dont les romans 

l’incroyable voyage vers la 
Lune de trois hommes à bord 
d’une fusée en forme d’obus, 
lancée par un immense canon.  

montre l’arrivée de la fusée  

 le dessinateur 
Hergé envoie son célèbre 

Le 31 janvier 1961, c’est au tour du chimpanzé 
américain Ham de s’envoler vers l’espace, 

à bord de la capsule Mercury. Le petit singe 

Primul om în spațiu
 
 

 

 
 

Fiul unui tâmplar și al unei țărănci, Iuri Gagarin 
s-a născut în Rusia. Din copilărie a fost pasionat 

de avioane. Va deveni pilot de vânătoare. 
La 26 de ani a fost selecționat să facă parte din 

programul  spațial sovietic, apoi, în cele din 
urmă,  desemnat să plece în primul zbor cu 

echipaj uman în spațiu, pe orbită în jurul 
Pământului. Evenimentul a avut loc 

pe 12 aprilie 1961. Gagarin 
avea 27 de ani.

Iuri Gagarin face înconjurul Terrei în mai puțin de două ore 
la bordul navei spațiale Vostok 1, lansată de racheta 

Semiorka. Pilotarea este automată, dar el poate 
prelua comenzile în situații neprevăzute. 
Călătoria este un succes. Gagarin intră în istorie.

În 18 martie 1965, cosmonautul sovietic Alexei Leonov face prima ieșire 
extravehiculară, adică în afara unei nave spațiale. Legat de aceasta cu un 
cordon lung, este uimit de incredibila liniște din jurul lui: „Îmi puteam 
auzi foarte clar inima bătând”, povestește el. Dar în momentul întoarcerii 
la navă, Leonov nu mai poate intra în camera etanșă căci combinezonul 
s-a um�at. Reușește în cele din urmă, cu prețul unor teribile eforturi. Este 
leoarcă: a slăbit șase kilograme!174
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Un pas pe Lună

 
 

 

 
 

  

În 16 iulie 1969, impunătoarea rachetă 
Saturn V (cea mai mare rachetă 
construită vreodată) decolează de la 
Centrul Spațial Kennedy, în Florida, 
Statele Unite. La bordul ei se a�ă 
astronauții misiunii Apollo 11, Neil 
Armstrong, Edwin Aldrin, supranumit 
Buzz, și Michael Collins. Destinația: Luna! 
După patru zile de călătorie, modulul lunar aselenizează. 
În 21 iulie, Neil Armstrong coboară. Piciorul i se înfundă în 
praful gros, cenușiu, care acoperă solul. Rostește atunci 
acele cuvinte devenite celebre: „Este un pas mic pentru om, 
dar un salt uriaș pentru omenire”.

În imaginea din stânga îl vedem pe 
Buzz Aldrin, fotogra�at de Neil 
Armstrong, coborând scara modulului 
lunar. Ieșirea lor durează 2 ore și 
31 de minute. Michael Collins îi 
așteaptă la bordul navetei Apollo, 
rămasă pe orbita Lunii. Cei doi 
astronauți adună 21 kg de roci. 
Instalează un seismograf, destinat 
să detecteze cele mai mici vibrații 
ale solului, și alte aparate științi�ce.

În dreapta, Buzz Aldrin, în 21 iulie 1969, în 
timpul misiunii Apollo 11. Programul Apollo, 

care viza trimiterea unui om pe Lună, 
debutase cu doar doi ani înainte. 

Alături, legendara urmă a piciorului 
lui Buzz Aldrin pe solul lunar. Este încă 

vizibilă și astăzi! De fapt, pe Lună nu 
există vânt care să ridice praful, nici 

ploaie ca să erodeze solul. Deci 
amprentele nu se șterg.

E

 

 

Primele stații spațiale
Începând din anii ’70, noi programe spațiale 

văd lumina zilei. Primele stații științi�ce își fac apariția 
pe orbita terestră: Saliut 1, lansată de URSS (1971), Skylab, 
aparținând Statelor Unite ale Americii (1973). Între 1986 și 

2000, stația Mir, lansată de URSS, devine un loc de coopera-
re internațională. Mir, în limba rusă, înseamnă „pace”, dar și 
„lume”. Mai jos, se vede impresionanta navetă americană 
Atlantis, andocată de stație. Atlantis nu mai funcționează 

din 2011. Astăzi, astronauții lucrează la bordul SSI, 
Stația Spațială Internațională (vezi pp. 182-189).

În timpul ultimelor trei misiuni Apollo (15, 16 și 17), 
astronauții au circulat la bordul unui vehicul 

ciudat: un jeep lunar, care le-a permis să 
exploreze suprafețe mai vaste. Misiunile 

Apollo se încheie în 1972, cu Apollo 17. În 
total, 12 astronauți pășesc pe solul lunar. 

Explorările și rapoartele lor științi�ce, 
fotogra�ile și rocile pe care le-au adunat 

au contribuit la o mai bună cunoaștere 
a Lunii, a vârstei, a compoziției sale.
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