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От времето на 108-те минути сла-
ва на другаря Гагарин изминаха 
много години.  Човечеството ще 
помни вечно датата 12.04.1961 г. 

Вероятно, всеки човек ще помни тази дата. 
За нас – ракетно-космическите работници – 
този ден е празник.  

Това бе удивително време. Ето няколко щри-
хи и от мен… На нашата група, ръководена 
от главния конструктор – др. А. Исаев,  беше 
поръчано да проектира спирачна двигател-
на установка (ТДУ), която ще трябва да изва-
ди космическия кораб от орбита. Буквално 
за няколко дни бяха начертани пет варианта 
и бе избран един от тях. И така, в минимал-
ни срокове и под огромо напрежение, с го-
лям ентусиазъм и с твърда увереност в успе-
ха, ние се справихме блестящо. 

Отделът по космически апарати по оно-
ва време бе оглавен от др. Михаил Клавди-
евич Тихонравов, начальник на сектора за 
пилотируеми космически кораби беше кос-
монавтът Константин Феоктистов. Година 
след създаването и пускането в действие на 
първите изкуствени спътници, беше взето 
решение да започне разработването на кос-
мически апарат, който да бъде пилотиран от 
човек. През пролетта на 1959 г. бяха готови 

чертежите за кораба и отсеците му, а през 
лятото беше готова цялата техническа доку-
ментация по проекта. През следващата – 1960 
– година се състояха първите безпилотни по-
лети на кораби-спътници. Всички работехме 
с огромен ентусиазъм. Не ми се иска да пра-
вя предположения как всичко това бихме го 
създали днес. 

Ракетно-космическата система „Восток” бе 
създадена под вещото ръководство на акаде-
мик Сергей Павлович Корольов, виден учен 
и велик конструктор, завинаги запечатан 
в историческите записки от онези години. 
Този човек положи началото на осъществя-
ването на най-величествената мечта на чове-
ка – да полети в Кососа. 

Говорейки за подвига на Юрий Гагарин, ви-
наги трябва да помним, че именно Сергей 
Павлович избра Юрий, той си го обичаше 
много, имаше го като свой син. На Сергей 
Корольов принадлежат думите: „ Юра е оли-
цетворение на вечната младост на нашия 
народ. В него щастливо се съчетават при-
родно мъжество, аналитичен ум и изклю-
чително трудолюбие. Ако нашият народ 
получи надеждно образование, от него ще 
излязат едни от най-великите учени на на-
шето време.” 

Спомени на Владимир Худа-
коВ – заСлужил работник от 
ракетно коСмичеСкия отраСъл 
на СССр http://www.roscosmos.ru
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Някой беше казал: „Трудно е да се каже кое 
е възможно и кое – невъзможно. Мечтите на 
вчерашния ден са надежди на днешния и ре-
алности на утрешния.”

Ще припомня и думите на Константин Ци-
олковски: „Земята е люлка на човечество-
то, но човекът не може вечно да живее в 
люлката си.”
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