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винаходи. Кожна історія написана таким 
чином, що її буде цікаво читати дорослим 
разом із дітьми. Спільне читання та обговорен-
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Ви читаєте дітям? Я почала читати сину та доньці ще 
коли вони були зовсім маленькими. І вже зараз бачу, 
наскільки правильним було це рішення! Мої діти 
справжні фанати книг — і я цим дуже пишаюся. Діти 

надзвичайно потребують нашої батьківської уваги. А чита-
ти, я переконана, — це найкраще дозвілля у будь-якому віці.

Але, на жаль, більшість дитячих книжок закривають 
якісь базові речі. Тому я постійно була у пошуку книжки, 
яка була б цікавою та давала певний життєвий приклад. 
Сучасні діти захоплюються історіями про супергероїв. Ці 
персонажі, безумовно, дуже цікаві, але вони всі несправжні 
і їх супер-здібності вигадані.

Ви знаєте, що у певному віці дитині вкрай необхідний 
приклад для наслідування? Я стала шукати, про кого реаль-
ного і зі справжніми супер-здібностями, можна розповісти 
дитині. Ми навіть провели дослідження та опитала читачів 
нашого видавництва.

Життя видатних людей — це те, що цікаво усім, в будь-яко-
му віці. І що особливо важливо, це СПРАВЖНІ супергерої. 
Звичайні люди, як ми з вами, які зробили щось надзвичайне 
і змінили цей світ на краще. Ось цей приклад, якого так не 
вистачає нашим дітям!
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Моя мрія та місія — щоб якомога більше дітей любили 
читати і читали хороші, добрі, правильні та корисні книж-
ки. Наша адаптована серія книг «Видатні особистості для 
дітей» — це історії про звичайних хлопчиків та дівчаток, 
їх дорослішання та навчання, про перепони на шляху до 
успіху та щастя від досягнення мрій. Ці книги допомагають 
дитині отримати відповіді на питання про те, як працює 
цей світ, як досягти успіху, чому вчитися, який життєвий 
шлях обрати для себе.

Ми починали цю серію з книг про Стіва Джобса, Альбер-
та Ейнштейна, Коко Шанель. А тепер у нашому арсеналі 11 
біографій відомих на весь світ людей. І це тільки початок!

Зараз дуже хочу познайомити українських дітей з ви-
датними особистостями нашої країни (Сікорський, Каденюк 
та ін.). Розповісти їм про винахідників, дослідження та до-
сягнення яких, прославили Україну на весь світ. Вірю, щоб 
бути сильними та досягати більшого, дитині важливо знати 
свою історію.

Читайте разом з дитиною, говоріть з нею про важливе, 
дозвольте їй запитувати вас про все на світі — і ви назавжди 
залишитесь найкращими друзями! Читання розвиває ді-
тей будь-якого віку. А читання правильних книжок разом 
з батьками — формує особистість і характер дитини, робить 
її успішною в подальшому житті. Спільне читання впливає 
на дружні відносини батьків та дітей. Перевірено на своїх 
дітях, близьких та знайомих.

Ольга Іванова,  
видавець та директор IPIO
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Життя людини має починатися з мрії.

Леонід Каденюк

На заході України, на Буковині, є незвичайне село. 
Називається воно Клішківці і розташоване на пів-
денних схилах Хотинської височини. Село оточу-
ють мальовничі долини, лощини та яри, надаючи 

йому неймовірної краси. У селі й одразу за ним протікає 
кілька річок і потічків, води яких багаті на різноманіт-
ну живність. Риболовля — чи не найулюбленіше заняття 
місцевих жителів.

Незвичайне це село з двох причин. По-перше, упро-
довж багатьох років його вважають найбільшим селищем 
Чернівецької області. По-друге, околиці Клішківців — 
справжнісінький музей під відкритим небом. Хоч куди 
підеш — на південь, захід, північ або схід, — неодмінно 
натрапиш на розкопки стародавнього поселення.

Упродовж сотень і тисяч років на цій території прожи-
вали різноманітні племена і народи. Цей край був обител-
лю для представників різних культур і щедро дарував їм 
свої природні багатства. Через десятки століть археологам 
вдалося віднайти сліди стародавніх поселень. Клішківці 
неначе опинилися всередині намиста із старожитностей.

28 січня 1951 року в одному з будинків цього села в ро-
дині вчителів народився хлопчик, чиє життя також стало 
важливою частиною історії. Історії його рідної України. 
Звали хлопчика Льоня Каденюк.
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Книгоман

Льоня з’явився на світ не один, а з братом-близню-
ком Сергієм. А коли брати підросли, то все роби-
ли разом — і вчилися, і бавилися. Навіть школу 
закінчили однаково — кожен отримав срібну 

медаль.
Була у Клішківцях одна дуже весела розвага для дітла-

хів — ярмарок. Щонеділі в теплу пору року на сільський 
торжок з’їжджалися жителі сусідніх сіл. Більшість із них 
вбиралися в український національний одяг: вишиванки, 
киптарики, кучми. Чим там тільки не крамарювали! І ки-
лимами, і посудом, і вишивкою... Щаслива пора покупок 
для дорослих і забав для дітей.

Однак Льоню Каденюка відмалечку цікавило зовсім 
інше, він до нестями був закоханий у книжки. Хлопчик 
із головою поринав у світ шляхетних героїв і їхніх захо-
пливих пригод. Його неначе магнітом притягували до себе 
загадки Всесвіту і мандрівки на край землі. Школяра Льо-
ню можна було побачити в бібліотеці так само часто, як 
і на спортивних та ігрових майданчиках. Він із захватом 
читав найрізноманітніші книжки — не лишень художні, 
а й наукові. Однак не книжки стали першим враженням 
дитинства, яке визначило його подальшу долю.
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Неймовірний подвиг

За два роки до народження Льоні зняли фільм 
«Повість про справжню людину». Це стрічка про 
льотчика Олексія Мересьєва, літак якого було 
збито під час Другої світової війни. Льотчик ви-

жив при падінні, однак отримав важке поранення й три 
тижні повз лісом узимку, повертаючись до своїх побра-
тимів. Він вижив попри холод і голод, дістався парти-
занського загону. У госпіталі його вилікували і повер-
нули до життя, одначе довелося ампутувати ступні ніг. 
Та Мересьєв не полишив улюбленої справи. Він навчив-
ся ходити, бігати — і навіть танцювати! — у протезах, 
а потім повернувся до польотів і продовжив боротьбу 
проти ворога.  

Ця історія вразила шестирічного Льоню Каденюка. 
Ще більшим потрясінням для нього стало те, що цей фільм 
виявився не вимислом, а щирісінькою правдою! І справді 
був такий льотчик, який відрізнявся від героя фільму лише 
однією літерою в прізвищі, — звали його Олексій Маресьєв. 
Все, що Льоня бачив на екрані кінотеатру, цей герой війни 
справді пережив 1942 року. І, до речі, сталося з ним це на те-
риторії України — в районі міста Кривий Ріг. 

Маресьєв був одним із визволителів своєї країни від 
німецько-фашистської окупації. І, певна річ, став героєм 
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мільйонів хлопчаків, прикладом для наслідування. Ав-
жеж, і для Льоні Каденюка.

Хлопець вирішив: коли виросте, неодмінно стане 
льотчиком. Відразу після фільму він прочитав книгу 
письменника Бориса Польового «Повість про справжню 
людину», за якою було знято стрічку. Детально вивчив іс-
торію Маресьєва. Відтоді в житті Льоні Каденюка і дня 
не було, коли б він не мріяв про небо. Він уявляв собі, 
як понад хмари піднімає швидкісний літак-винищувач 
і летить захищати рідну країну. Тоді він навіть уявити 
не міг, що це лише початок шляху до іншої, ще прекрас-
нішої мрії.
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Космос стає ближче

Дитинство першого українського космонавта випа-
ло на 1950-ті роки. Саме цей час став епохальним 
в історії освоєння людиною космосу. Тоді відбулися 
події, які визначили майбутнє космонавтики, про-

клали шлях для майбутніх дослідників обширу.
У жовтні 1957 року, коли Каденюку майже мину-

ло сім, уперше було запущено штучний супутник Зем-
лі. 1959 року в космос відправили станцію, яка вийшла 
на орбіту Сонця. Того ж року ще одна станція досягла 
поверхні Місяця, а під час наступного запуску було сфо-
тографовано так званий «темний бік Місяця» (ту його 
частину, яку ми ніколи не бачимо з Землі). І всі ці науко-
ві подвиги здійснили вчені, які жили з Каденюком в од-
ній країні. Про це розповідали по телевізору і на уроках 
у школах, про це говорили вдома і на вулицях. Досі недо-
сяжний для людства космос ставав дедалі зрозумілішим 
і ближчим. 

Авжеж, це було значно цікавіше за польоти на літаку. 
Дістатися туди, де не бували і не могли бути ані твої бать-
ки, ані діди, ані прадіди, — неймовірна спокуса. Та коли 
з’явиться можливість відправити в космос саме люди-
ну, а не металеві керовані літальні апарати? Цього ще 
не знали ані Каденюк, ані навіть учені. Однак дослідники 
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й інженери докладали всіх зусиль, щоб наблизити цей іс-
торичний день.

У серпні 1960 року сталася ще одна важлива подія, що 
приголомшила весь світ. На космічному кораблі «Супут-
ник-5» довкола орбіти Землі здійснили політ і вдало повер-
нулися на рідну планету собаки Білка і Стрілка. Це була 
спроба дізнатися, як живий організм реагує на непростий 
космічний політ і на невагомість, як згодом це позначить-
ся на його здоров’ї.

Провівши 25 годин на орбіті і 17 разів облетівши Зем-
лю, дві дворняжки, кожній із яких було менш ніж три 
роки від народження, вижили і стали першими в історії 
тваринами-космонавтами. До польоту людини в космос 
залишалося якихось кілька місяців.



Кумир дитинства

Про все це розповідали в новинах по радіо і телеба-
ченню. Такі події, певна річ, привертали увагу Льо-
ні Каденюка, але не настільки, щоб приголомшува-
ти. Аж доки не настав тріумфальний день 12 квітня 

1961 року. Мільйони людей у всьому світі прилипли до екра-
нів телевзіорів, вслухаючись у новини і спершу навіть не ві-
рячи власним вухам: «Уперше в історії здійснено успішний 
космічний політ людини». Льоня був одним із тих жителів 
планети, чиє життя цей день змінив назавжди.

Першого в історії космонавта звали Юрій Гагарін. 
Це був стрункий і усміхнений молодий чоловік із відкри-
тим лагідним обличчям. Вдивляючись у нього, люди по-
чинали вірити у можливість здійснення будь-якої мрії. 
Слова Гагаріна, що їх почув третьокласник Клішківської 
школи Леонід Каденюк, назавжди запали хлопчикові 
в душу: «Спостерігаю хмари над Землею, дрібні купчасті, 
і тіні від них. Красиво, краса!.. Увага! Бачу горизонт Зем-
лі. Напрочуд гарний такий ореол. Спершу веселка від по-
верхні Землі і донизу. Така веселка спадає! Неймовірна 
краса!». Ось такі були враження першого космонавта пла-
нети, записані ним на магнітофон під час польоту.

Хлопчик із буковинського села, як і мільйони його од-
нолітків, постановив: будь-що-будь він мусить побувати 
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в космосі. Льоня дав собі слово, що докладе для цього всіх 
зусиль. Здолає будь-які випробовування, сумнінно вчити-
меться і терпляче чекатиме. Зціпивши зуби, йтиме вперед 
до своєї мрії.

Він дивився на портрет Гагаріна і надихався. Він чи-
тав книжки про космос і розумів: ще не побувавши там, 
за межами земного тяжіння, він закохався в красу без-
крайого Всесвіту. Йому байдуже було, скільки років піде 
на здійснення бажання. Це прагнення стало сенсом його 
життя, дороговказною зіркою. Багато хлопчаків здалися, 
зневірилися і піддалися втомі, так і не діставшись бажа-
ної невагомості. Однак Леонід Каденюк витримав і пере-
міг. Для цього йому знадобилося тридцять шість років.

Запитання
  Чим незвичне село, в якому народився Леонід 
Каденюк?

  Чим найбільше полюбляв займатися в дитинстві 
майбутній космонавт?

  Що сталося з Олексієм Маресьєвим, подвиг якого 
надихнув Льоню Каденюка?

  Як звали собак, які вперше полетіли в космос, 
і скільки часу вони там провели?

  Який на вигляд був космонавт Юрій Гагарін?
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РОЗДІЛ
ПЕРШІ КРОКИ ДО НЕБА
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Не існує непотрібних людині знань. 
Неможливо все знати, однак до цього 
слід прагнути.

Леонід Каденюк

Сім’я Каденюків жила незаможно. Батьки-вчи-
телі отримували невелику зарплатню. Та й було 
дуже важке повоєння — країну відбудовували 
після бомбардувань, а це вимагало наполегли-

вої праці мільйонів людей. Тоді у дворах і на пустищах 
хлопчаки ганяли не красивого шкіряного м’яча, як нині, 
а круглячка, зшитого з нарізаних старих батьківських 
шкіряних чобіт.

Успіхів у житті Льоня Каденюк із дитинства звик до-
сягати наполегливістю і сумлінністю. Батьки змалечку 
привчили його і братів допомагати по господарству. Він 
знав, що будь-які перепони на шляху — не привід здава-
тися й опускати руки, а спонука бути ще більш дисциплі-
нованим і рішучим. І вдома, і в школі Льоня намагався 
бути найкращим у будь-якому ділі, за яке брався.

Таке життя не до снаги не тільки дітям, а й більшості 
дорослих. Невтомно працювати над собою, вдосконалю-
ватися, доводити почате до кінця — далеко не всі здатні 
на таке. Одначе це під силу людям, які вірять у себе і які 
мають мрію. Як у Льоні Каденюка.
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Неймовірна 
жага знань

У школі Леонід не мав улюблених і неулюблених 
предметів, улюблених і неулюблених вчителів. 
Про всіх своїх викладачів він завжди дуже тепло 
відгукувався і прагнув потішити їх результатами. 

Коли однокласники Каденюка скаржилися на важкі до-
машні завдання, його очі, навпаки, спалахували — вирі-
шуючи складне нове завдання, людина завжди дізнається 
щось нове. 10-річний хлопчина, який хотів полетіти в кос-
мос, чудово розумів: там, на орбіті Землі, йому можуть 
знадобитися будь-які знання.

Математика захоплювала його задачами і рівняння-
ми, над якими він готовий був сидіти годинами, поки 
не знаходив правильне розв’язання. Фізика підкорювала 
поясненням дивовижних процесів, які відбувалися в жит-
ті на кожному кроці і про які будь-яка дитина ставить ти-
сячі запитань: починаючи з того, чому підкинуті вгору 
предмети падають на землю, і закінчуючи тим, яким чи-
ном було зведено величезні єгипетські піраміди.

Історія захопила цікавими розповідями вчителів про 
далеке і недавнє минуле — про те, як людство виживало 
в дикій природі, як народжувалися і помирали імперії, як 
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сягали вершин видатні особистості. Література вражала 
дивовижними сюжетами і пригодами — як справжніми, 
так і вигаданими.

Але шкільним предметом, який викликав особливе 
захоплення Льоні Каденюка, була географія. Він вивчав її 
з величезним задоволенням, запам’ятовуючи назви країн 
і міст, розташування гірських масивів, пустель і рівнин, 
із захватом розглядаючи карту Землі, на якій величезни-
ми синьо-блакитними плямами розливалися моря й океа-
ни. Часом йому здавалося, що він уже бачить нашу плане-
ту з космосу, хоча був лише учнем звичайної школи села 
Клішківці. Коли Леонід підросте, йому вже не потрібно 
буде вивчати географію — він знатиме її блискуче.

Навіть школярем Льоня Каденюк розумів, що не змо-
же ніколи знати все на світі. Просто тому, що це немож-
ливо. Але він чітко усвідомлював інше: тільки невтомне 
прагнення до нових знань може наблизити його до запо-
вітної мрії — стати космонавтом. Тільки від нього залежа-
ло, втілиться це таємне бажання в життя чи ні.



Спорт як спосіб 
життя

Та для того, щоб стати космонавтом, самих лише 
знань замало. Обов’язково потрібно мати міцне 
здоров’я, яке дасть можливість витримувати на-
дважкі навантаження при підготовці і під час по-

льоту. Льоня Каденюк знав про це з історії Юрія Гагарі-
на, про якого тоді гудів увесь світ. І він вирішив, що буде 
сильною людиною.

Хлопчаки в Клішківцях, як і в інших містах і селах, 
любили грати у футбол. Спочатку змагалися вулиця з ву-
лицею, а потім, коли підростали, грали село із селом. Був 
серед них і Льоня Каденюк, але футбол став лише одним 
із багатьох видів спорту, якими хлопець пристрасно захо-
пився. Він ходив на секцію боротьби, де освоював спеці-
альні прийоми. Займався волейболом, таким корисним 
для зросту у дитячому віці.

Каденюк був гравцем відразу кількох команд, які за-
хищали честь школи на змаганнях. І в деяких із них він 
був капітаном — найвідповідальнішим гравцем, який 
повинен був проявляти здібності лідера, вожака. Напри-
клад, Льоня був за головного у шкільній баскетбольній 
збірній і в команді з гандболу.
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Тренери йому довіряли, адже бачили, як хлопчик ста-
рається і чудово справляється зі своєю важливою рол-
лю. Товариші по команді поважали Льоню і намагалися 
не підвести його, а надто у вирішальних матчах. Він легко 
і комфортно почувався в колективі, адже батьки навчили 
його не тільки цілеспрямованості і працьовитості, а й лю-
бові до людей. Ці якості — м’якість, прагнення зрозуміти 
інших і вміння бути уважним до ближнього — він проніс 
через усе своє життя.



Залишаючи 
рідну домівку

Школа закінчилася. Каденюку вручили срібну 
медаль. Він трішки шкодував, що не одержав 
золоту, як його старший брат Володя п’ять ро-
ків тому, але це було не головне. Зі школи Льо-

ня вийшов упевненим у собі юнаком, який знав: навчався 
він недарма. І з отриманими знаннями готовий був виру-
шати далі — до мрії.

Старший брат тим часом уже закінчував Харківський 
авіаційний університет. Бажання літати у братів Каде-
нюків було спільним прагненням. Одначе згодом брат пі-
шов в інженери — будувати літаки. У Льоні ж були інші 
плани. 

Він назавжди запам’ятав той знаменний день, коли 
покинув рідну домівку. Це сталося 13 липня 1967 року. 
Залишилося позаду дитинство, в якому, попри уроки 
і заняття в спортивних секціях, було так багато безтур-
ботності і свободи. Залишилися мати і батько, які, певна 
річ, страшенно не хотіли розлучатися з сином, але зна-
ли — йому потрібно йти власним шляхом. Залишилися 
Клішківці з дивовижною наснажливою природою і ща-
стям тихого життя.
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В одну мить усе відійшло в минуле, коли поїзд «Чер-
нівці – Чернігів» рушив і, заколисуючи розміреним сту-
котом коліс, повіз Льоню Каденюка у нове життя. З со-
бою він узяв невеличкий багаж — лишень необхідне. 
У маленьку коричневу валізу склав змінну білизну, засо-
би гігієни, кілька підручників і довідників із математики 
та фізики. 

Каденюк їхав не сам, а з другом Валерою Ткачуком. 
Вагон був переповнений. Через літню спеку і палючі про-
мені сонця, що били у вікна, була нестерпна задуха. Па-
сажирів набилося більше, ніж передбачень відповідно 
до кількості місць. Щоб якось урятуватися від цього до-
рожнього хаосу, Льоня піднявся на третю, найвищу, по-
лицю і там умостився, поклавши під голову валізу.

Мовчки розглядаючи стелю вагона, він розмірковував 
про те, що готує йому майбутнє. Ці думки водночас були 
і дуже хвилюючими, і радісними. У його голові тим часом 
звучали рядки з популярної української пісні «Два кольо-
ри», написаної всього за три роки до цього: «Як я малим 
збирався навесні іти у світ незнаними шляхами…». Під 
цю мелодію він і заснув, а за вікном вагона тим часом уже 
була непроникна пітьма. 

Ця ніч розділила його життя на «до» і «після», на ди-
тячий етап і дорослий. До Чернігова Льоня Каденюк при-
їхав уже Леонідом Костянтиновичем Каденюком, абіту-
рієнтом льотного училища, готовим витримати будь-які 
випробування на шляху до своєї мрії.
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Плеяда героїв 
і професіоналів

Чернігівське вище військове авіаційне училище 
льотчиків. Легендарний навчальний заклад, що 
виплекав близько десяти космонавтів. У 1967 році 
вони або тільки-но закінчили його, або там навча-

лися, або ще не вступили, як Каденюк. Але вже натоді 
традиції цього місця були героїчними і легендарними.

1940 року в Чернігові створили школу пілотів. Близь-
ко року, до початку Другої світової війни, тут навчалися 
і тренувалися льотчики-винищувачі. У 1941 році, після 
окупації міста німецько-фашистськими загарбниками, 
школа змушена була евакуюватися — її учні розформува-
лися у різні міста. За час війни викладачі виховали понад 
дві тисячі льотчиків-професіоналів. Після війни школу 
було розформовано, але ненадовго. 

1951-го, через шість років по завершенні війни, на базі 
колишньої школи заснували льотне училище. І вже за рік 
із аеродромів у небо полинули перші літаки з учнями. 
Всього за кілька років чернігівський заклад із підготовки 
льотчиків став одним із найкращих у країні. Сюди мрі-
яли вступити тисячі юнаків, випускників шкіл із різних 
міст, розташованих за багато кілометрів од Чернігова.
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Одним із них і виявився Леонід Каденюк. Він вірив 
у власні сили, оскільки знав, що дуже ретельно готувався 
до вступу. Та навряд чи він розраховував наштовхнутися 
на перешкоду, яка аж ніяк не була пов’язана з рівнем його 
підготовки. Під час проходження медкомісії з’ясувалося, 
що Каденюка не можуть зарахувати курсантом з однієї 
простої причини: в училище приймали тільки з 17 років, 
а йому на час вступу було лише 16. Вагома причина суму-
вати і хвилюватися. Та тільки слабка людина здається в та-
ких ситуаціях і складає руки. Каденюк вирішив діяти. Він 
підійшов до начальника одного з відділень училища, майо-
ра Володимира Міхеєва, і сказав: «Ви можете не взяти мене 
зараз в льотчики, але знайте, що це найбільша мрія мого 
життя і я здійсню її попри будь-які перешкоди. Якщо вам 
потрібні віддані пілоти, які по-справжньому люблять своє 
діло, то ви бачите перед собою саме таку людину».

Майор, який багато бачив у своєму житті, вразився 
щирістю, сміливістю і впевненістю юнака. І він зважився 
на вчинок, за який, насправді, міг серйозно поплатитися. 
Міхеєв домовився, щоб зухвалому новачку оформили під-
роблені документи і приписали один рік, перетворивши 
його з 16-річного на 17-річного. Для цього йому знадоби-
лося зробити всього лише один дзвінок потрібній людині.

Каденюк був поруч тієї миті, коли офіцер набрав те-
лефонний номер і промовив слова, що вплинули на долю 
майбутнього космонавта: «Можливо, колись ми стрічати-
мемо його на космодромі з квітами. Допоможімо цьому 
парубкові». Певна річ, тоді майор навіть не здогадувався, 
наскільки пророчими виявляться його слова. Так учораш-
ній школяр Каденюк став курсантом одного з найкращих 
льотних училищ країни.
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Запитання

  В які часи зростав і навчався у школі  
Льоня Каденюк?

  Який предмет у школі викликав у нього  
особливий інтерес?

  У командах із яких видів спорту грав Каденюк?

  Які речі були у валізі Леоніда, коли він їхав  
вступати до училища?

  Що заважало Каденюку вступити до училища  
і чому майор Міхеєв вирішив йому допомогти?
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Я літав на безлічі військових літаків-
винищувачів, але так і залишився мирною 
людиною.

Леонід Каденюк

Вступ Леоніда до училища був пов’язаний з од-
ним фактом, який опісля дивував його впродовж 
усього життя. Майор Міхеєв домовився, щоб па-
рубку з Буковини змінили запис у документі 

і додали один рік ще й тому, що цьому сприяла мама 
Каденюка. Звичайно, 16-річний юнак зворушив офіце-
ра, однак він був просто зобов’язаний поговорити з його 
батьками.

Це була непроста розмова для матері майбутнього Ге-
роя України. Насправді вона не хотіла, щоб він ставав 
льотчиком, а тим паче космонавтом. Це небезпечні профе-
сії, і, авжеж, вона хвилювалася за сина. З дитячих років 
Леоніда вона бачила сина лікарем, не втомлювалася розпо-
відати йому про те, яка це чудова і важлива професія. Але 
син знай собі мріяв про небо і польоти.

Та коли обставини склалися проти вступу Леоніда 
в училище, мама вирішила пристати на його бік. Завдяки 
її сміливості було вирішено проблему з документами. Кур-
сант Каденюк так і не зрозумів, що змусило його маму так 
повестися. Єдиний варіант відповіді, який спадав йому 
на думку, — то був прояв материнської любові. 
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Літаки, літаки...

Під час навчання в училищі рідна домівка і миле сер-
цю село були для Каденюка місцем, куди він завж-
ди охоче приїжджав. Однак це були неначе поїздки 
в минуле життя. З відпустки до училища Леонід 

завжди повертався з купою подарунків і частувань. Одного 
разу навіть привіз цілу діжечку молодого вина, яке робили 
його батько і старший брат. Він щедро пригощав напоєм то-
варишів і викладачів, а сам майже його не торкався. З ал-
коголем Каденюк поводився дуже обережно. Він розумів, 
наскільки це підступна річ і як вона може вплинути на його 
здоров’я. А він мусить бути в чудовій фізичній формі. 

Непомітно промайнули роки в училищі. Вони не стали 
якимись унікальними в плані настрою Леоніда — до цьо-
го моменту він уже зрозумів, що все його життя буде не-
втомним навчанням на шляху до великої мети. У курсант-
ські роки він здіймав у небо не один десяток літаків. Вони 
були різних моделей і призначення, та переважно то були 
військові винищувачі.

Каденюк із величезним задоволенням занурювався у світ 
літаків, вивчаючи все у найдрібніших деталях, — він бо мав 
не лишень керувати ними, а й досконально знати їх ізсере-
дини. У дипломі, що його Каденюк отримав у 1971 році, було 
зазначено спеціальність: «Пілотування та експлуатація 

Літаки, літаки...
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літальних апаратів». У день випуску в училищі Каденюк був 
дуже радий завершенню цього важливого етапу свого життя 
й водночас спокійний. Поки інші курсанти раділи диплому 
як неймовірному досягненню, він думав про майбутнє.

Вже тоді у його голові визрів план подальших дій. 
Він вирішив залишитися працювати в училищі льотчи-
ком-інструктором. Каденюк знав і раз на кілька років 
до навчальних закладів приїжджає комісія і набирає кан-
дидатів у загони космонавтів. Рано чи пізно вона повинна 
була приїхати і до чернігівського льотного училища. 

За час роботи інструктором Леонід відпрацював нові на-
вички — педагогічні. Обсягу отриманих ним знань вистача-
ло для того, щоб виховувати нових курсантів, які вступали 
до училища. Каденюк був одним із найкращих у своїй спра-
ві, тому йому, 20-річному, довірили навчати інших.

Так спливли ще п’ять років — років удосконалення, 
освоєння нових моделей літаків і терплячого очікування, 
коли нарешті випаде його шанс. І це сталося. 1976 року 
до училища нарешті приїхала комісія. Охочих податися 
в космонавти було багато, та ось тільки слід було відпо-
відати безлічі вимог. З усіх, хто рвався у космос в черні-
гівському училищі, члени комісії відібрали лише двох (!). 
Одним із них виявився Леонід Каденюк.

По всій країні в різних льотних вишах охочих знайш-
лося кілька тисяч. І тільки 254 з них запросили до Мо-
скви на проходження тестів. Випробування повинні були 
тривати аж два місяці. Перший — у Зоряному містечку, 
де тренувалися космонавти. Другий — у Центральному 
авіаційному госпіталі. Каденюк був морально готовий 
до перевірки, адже він на крок наблизився до мрії. Зали-
шалося з’ясувати, чи готовий до цього його організм.
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У цілковитій 
тиші і пітьмі

Це були суворі випробування. Вони потрібні були 
для перевірки уміння кандидатів адаптуватися 
до умов невагомості і здатності перебувати на ор-
біті Землі. Близько трьохсот процесів у тілі лю-

дини пов’язані з гравітацією — тяжінням Землі. Від руху 
кінцівок до стану психіки і кровообігу. Люди тісно пов’я-
зані з процесом обертання Землі навколо своєї осі, зі звич-
ним для них режимом зміни дня і ночі. В космічних умо-
вах усе це різко змінюється.

Першим тестом, під час якого було відсіяно багато пре-
тендентів, стала сурдокамера. Це спеціальний пристрій, 
в якому потрібно було перебувати сім днів у цілковитій 
тиші — туди не проникають звуки. А ще на весь цей час 
вимикали світло. Та найважче навіть не це. А ось що: пер-
ші три доби в сурдокамері не можна було спати. Щойно 
перевірники бачили, що людина починає засинати, вони 
вмикали гучну сирену і пускали в камеру промені сліпучо-
го світла, щоб прогнати сон. Деякі не витримували тако-
го навантаження на мозок — у них починалися галюци-
нації. Каденюк чудово впорався з непростим завданням.  
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Річ у тім в тому, що він, на відміну від багатьох інших кан-
дидатів, раніше вже проходив подібний тест.

А от друге складне завдання Леоніду довелося про-
йти вперше. Це була центрифуга — обертовий механізм, 
до якого поміщали кандидатів у космонавти і запускали 
на шаленій швидкості. Тиск, що його доводилося витри-
мувати льотчикам, був у вісім разів вищий за звичай-
ний. Багато хто не витримав. Хтось непритомнів — і тоді 
його відразу виключали з числа претендентів. Хтось уже 
на третій хвилині обертання в центрифузі волав: «Не хочу 
бути космонавтом, тільки зупиніть цю машину!». Навіть 
досвідчені льотчики не справлялися з цим завданням. Де-
яким із них після цього взагалі забороняли літати — на-
віть на літаках.

Коли Каденюк сів усередину центрифуги, він сказав 
собі: «Якщо ти хочеш полетіти в космос, то мусиш із цим 
упоратися. Іншого шансу в тебе не буде. Ні на мить не за-
бувай про свою мрію». Це було неймовірно складно — ви-
тримати сильний тиск. Це були навантаження на межі 
людських можливостей. Але він упорався. За два місяці 
з 254 кандидатів тільки дев’ять пройшли всі випробуван-
ня і були зараховані до загону майбутніх космонавтів. Од-
ного з них звали Леонід Каденюк.
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Випробування часом

Потрапити до загону космонавтів зовсім не озна-
чало, що вже за тиждень ти полетиш у космос, 
або ж за місяць, або й навіть за рік. Опісля ми-
нали роки нового навчання, перевірок і тестів. 

І вони були ще складніші. Наприклад, рівень наванта-
ження у центрифузі підвищували з восьми до дванад-
цяти. А ще треба було поглибити свої знання в науках, 
які у школі та в училищі Каденюк або зовсім не вивчав, 
або вивчав поверхово. Йдеться про геологію, астрономію, 
медицину, астрофізику, астрономію. З часів школи уро-
ки для Леоніда були захопливою пригодою, а не важкою 
працею. Він охоче вбирав нові знання. Так льотчик Каде-
нюк став ще й інженером.

Із 1976 року близько семи років він випробовував нові 
моделі літаків. Тільки тепер це були значно складніші 
механізми. Головним із них став корабель-космоплан під 
назвою «Буран», який у майбутньому планували запусти-
ти на орбіту. Його особливість полягала в тому, що керу-
вання цим літальним апаратом відбувалося не в кабіні, а з 
Землі, де була розташована автоматична система. Каде-
нюку не судилося стати рульовим «Бурана», коли нарешті 
відбувся запуск. Щоб дочекатися свого головного старту, 
йому треба було набратися терпіння.
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Випробувальні польоти були сповнені небезпек і сюрп-
ризів. Після одруження Каденюка і народження первіст-
ка в нього з’явилася своя традиція: щоразу, коли він ішов 
уранці на роботу, дружина махала йому рукою з балкона. 
Це був символ його захисту, дія, що впродовж дня допома-
гала йому зберігати спокій у найскладніших ситуаціях. 
У ті дні, коли з якихось причин ця традиція порушувала-
ся, Леонід відчував, що мусить бути особливо пильним. Без 
прощального погляду дружини він не почувався у безпеці.

І на хвилювання були причини. Не раз у польотах ви-
никали аварійні ситуації, які могли призвести до най-
сумніших наслідків. Каденюк завжди пам’ятав про те, 
як 1968 року загинув кумир його дитинства Юрій Гага-
рін: не в космосі, а під час навчального польоту на літаку. 
Каденюку також довелося пережити критичні ситуації. 
Наприклад, одного разу заглох єдиний двигун апарата, 
на якому він здійснював політ. Однак найнебезпечнішим 
для Леоніда став інший епізод. 



За крок від 
катастрофи

Під час одного з тренувальних сеансів на літаку 
МіГ-25 Каденюк відчув різкий поштовх. Це ста-
лося з ним уперше за всю льотну кар’єру, тому 
нові відчуття його здивували. А потім він оцінив 

обстановку. Літак на швидкості 900 кілометрів за годину 
поводився так, ніби от-от розвалиться на частини. А тим 
часом стрілки приладів, які показували оберти двигуна, 
температуру і тиск мастила, завмерли на місці. Здава-
лося, аварії не уникнути і доведеться катапультуватися, 
щоб урятувати життя. Про всяк випадок Каденюк пере-
вірив систему катапультування і згадав, що насамперед 
потрібно зробити, щоб нею скористатися. І враз літак пе-
рестало трусити.

Все це сталося з Леонідом за... п’ять секунд. Уперше 
в цій екстремальній ситуації він відчув, що таке зміна 
сприйняття часу. І як у таких випадках змінюється пове-
дінка людини, швидкість її реакції. На все, що він зро-
бив за п’ять секунд, у звичайній ситуації витрачалося  
у три – чотири рази більше часу.

Політ завершився нормально, більше проблем не ви-
никало. Каденюк упевнено посадив літак на посадкову 
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смугу, однак відчув, що йому не вдається нормально за-
гальмувати машину. І тут диспетчер повідомив: «Двісті 
тридцятий, парашут не вийшов». Спеціальний парашут, 
який відкривається у хвості літака, не спрацював. Ле-
онід знову не розгубився — майстерно зупинив літак. 
Ще не вибравшись із кабіни, він побачив здивовані облич-
чя інших пілотів та інженерів, які дивилися на хвостову 
частину його літака.

— Що там? — вигукнув Каденюк.
— Виходь, сам побачиш, — відповіли ошелешені това-

риші.
Він спустився на землю й оглянув свій МіГ-25. На тому 

місці, де мав бути контейнер із парашутом, зяяла вели-
чезна діра. Стало зрозуміло, що проблема виникла ще 
у повітрі, коли так трусило літак. Контейнер відвалився 
в небі.

Цей випадок став важливим уроком для Каденюка — 
він отримав досвід поведінки в реальній екстремальній 
ситуації на великій висоті. Він зрозумів, що в разі виник-
нення проблеми він здатний не втрачати самовладання. 
Зрозумів, що готовий до найскладніших завдань. І поста-
вив собі запитання, яке опісля не раз ставив у житті: «Хто 
мені допоміг?».



Космос кличе

Літаки стали для Леоніда неначе близькими дру-
зями. Він вивчив їх особливості і звички, знав, 
чого чекати і на що розраховувати. Йшли 1980-ті 
роки. Дедалі частіше у газетах і журналах з’яв-

лялися історії про так звані НЛО — невизначені літальні 
об’єкти. Люди регулярно повідомляли про те, що бачили 
дивні об’єкти у повітрі. За основним припущенням, це ін-
шопланетяни, які спостерігають за Землею.

Льотчикам — і військовим, і цивільної авіації — тоді 
дали вказівки, як поводитися в разі появи НЛО. Було су-
воро заборонено наближатися до цих об’єктів і вступати 
з ними в будь-який контакт. На той час у Каденюка вже 
були сотні годин, проведених у польотах. Але він жодно-
го разу не зустрічав ніяких іншопланетян. У якийсь мо-
мент його так зацікавили розмови про НЛО, аж він почав 
шкодувати, що не зустрічав їх. Все це було кумедно, але 
не настільки, щоб забути про головне — про космос. Тим 
паче, що ймовірність зустріти іншопланетян (якщо вони 
і справді були) там була значно вища.

Каденюка перевели до складу загону космонавтів Ін-
ституту імені Чкалова (ще одного легендарного льотчи-
ка). У 1991 році розпалася країна Радянський Союз. Росія 
і Україна, що входили до неї, стали окремими державами. 
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Леонід якийсь час залишався в Росії і чекав нагоди по-
трапити в команду, що летить на орбіту. Одначе його рід-
ня і численні друзі жили в Україні. Авжеж, він тужив 
за ними. І доля таки подарувала йому можливість повер-
нутися на Батьківщину.

У 1994 році президенти України і США підписали 
угоду про те, що в черговому польоті американського кос-
мічного корабля «Колумбія» візьме участь український 
космонавт. Явного кандидата на це місце не було, вирі-
шили оголосити конкурс. І Каденюк, який натоді вже був 
у званні полковника, вирішив поборотися за право летіти 
з американцями. Він зібрав речі і приїхав до Києва. Зго-
лосилося всього близько 30 кандидатів. Вкотре йому по-
трібно було пройти випробування на шляху до мрії.



Запитання

  Що привозив курсант Каденюк із дому  
в училище як подарунок?

  У чому полягало випробування в сурдокамері,  
яке проходили кандидати в космонавти?

  Що вигукували деякі льотчики під час  
випробування на центрифугах?

  Що зламалося в літаку МіГ-25, на якому летів  
Леонід Каденюк?

  Як льотчикам радили поводитися,  
якщо вони зустрінуть НЛО?
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РОЗДІЛ
ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬОТУ 
ВСЬОГО ЖИТТЯ

4



Якщо мрію стати космонавтом здійснив 
хлопчик із буковинського села, гадаю, її 
здатен реалізувати кожен.

Леонід Каденюк

Л еонід відчував, що ось він — його справжній 
шанс. До того часу він уже був у чині пол-
ковника. Був упевненим у собі професіона-
лом і не боявся чергових іспитів і перевірок. 

Його завзяття, невтомність і талант на той час оціни-
ли люди, чия думка багато важила під час оцінювання 
кандидатів.

Один із них, льотчик-космонавт Віталій Жолобов, 
сам побував у космосі в 1970-ті роки, працював із Каде-
нюком у Зоряному містечку в Москві. Він бачив одер-
жимість Леоніда зорями. Він спостерігав, наскільки 
ретельно той готувався до польоту космічного корабля 
«Буран» як командир екіпажу. І тому Жолобов не став 
мовчати. Коли випала нагода, він порекомендував осо-
бисто Президентові України Леоніду Кучмі звернути 
увагу на якості  Каденюка.

Однак не чиїсь слова, а блискуча підготовка Леоні-
да до польоту стала причиною, з якої обрали саме його. 
45-річний Каденюк пройшов кілька медичних комісій 
і показав найкращі результати з-поміж усіх кандидатів. 
Перевірки були всебічні. Наприклад, один із лікарів рап-
том ні сіло ні впало запитав:
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— А якщо Президент України накаже посадити кос-
мічний корабель на вулиці Хрещатик у центрі Києва, чи 
виконаєте ви наказ?

Каденюк зрозумів, що так перевіряють його почуття 
гумору, і відповідь не забарилася: 

— А це вже подивимося, чим він мені за це заплатить. 
Якщо українською валютою — треба подумати. А як аме-
риканськими доларами — точно посаджу.

Вони посміялися разом із лікарем. Той побажав май-
бутньому космонавтові удачі. Навесні 1996 року Каденю-
ка було обрано від України як члена екіпажу космічного 
корабля багаторазового використання «Колумбія». А вже 
влітку він полетів до Америки.

Американські уроки

Америка зустріла гостинно і приязно. Каденюка посе-
лили в затишній квартирі, яку спеціально для ньо-
го орендувало американське управління у справах 
космонавтики — NASA. Йому також дали в розпо-

рядження автомобіль — дуже дорогий, рідкісної ретромоде-
лі. Оскільки Леоніда попередили про це заздалегідь, він ще 
в Україні перед від’їздом за океан швидко вивчився водити 
і склав іспити на права. Поїздки на гарній машині дорогами 
США назавжди врізалися в його пам’ять — щоразу, коли 
згодом зустрічав ретроавтомобілі в інших країнах, в його 
пам’яті спливали ці дні в Америці.
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До складу екіпажу «Колумбії» крім Каденюка вхо-
дило ще п’ятеро осіб. Четверо з них були американцями: 
командир корабля Кевін Крегель, Стівен Ліндсі, Вінстон 
Скотт і єдина жінка в команді — Калпана Чавла. Її незви-
чайні ім’я та прізвище пояснювалися просто: Чавла мала 
індійські корені. Ще одним учасником екіпажу став япон-
ський космонавт Такао Дої.

Всі учасники команди корабля «Колумбія» прийняли 
українського гостя тепло і приязно. Хоча всі жили окремо 
одне від одного, космонавти (а точніше астронавти — саме 
так в Америці називають тих, хто літає в космос) часто 
ходили одне до одного в гості, знайомилися ближче і про-
водили вечори за цікавими розмовами. Їм було про що 
спілкуватися — кожен за плечима мав тисячі годин, про-
ведених у небі під час випробувальних польотів. Кожен 
із них пережив багато подібних відчуттів. У цій компанії 
Каденюк почувався своєю людиною.

Прилетів він до Америки не сам, а зі своєю дружиною. 
В ті дні, коли інші пілоти приходили до них у гості, Ка-
денюки часто пригощали своїх нових друзів українським 
борщем. Справжнім, зготованим за рецептом, який пере-
давався з покоління в покоління. Дружина Леоніда, Віра, 
варила його близько трьох годин, і ця страва запала аме-
риканцям в душу з першої ложки. Але ще більше були 
вражені смачним частуванням Такао Дої і його дружина 
Хітомі. Вона старанно занотувала рецепт борщу і пообіця-
ла навчитися його готувати. А одного разу навіть зопалу 
заявила, що, повернувшись до Японії, відкриє там ресто-
ран української кухні, щоб тішити співвітчизників такою 
смакотою. У Каденюка і його дружини ця реакція викли-
кала гордість за рідну країну.
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До речі, їжа в Америці була не тільки для задоволення, 
а й частиною підготовки до польоту. Одним із завдань для 
кожного члена екіпажу було визначитися з тим, які саме 
страви і продукти він хотів би їсти під час польоту. Спе-
ціально для цього всі шестеро астронавтів перепробували 
десятки різних страв. За підсумками цих експериментів 
для кожного було складено особисте «космічне» меню.

Знову до школи

Однією з проблем, яку Леоніду треба було неод-
мінно вирішити під час підготовки до польоту, 
стала англійська мова. Так склалося, що почи-
нати йому довелося, як то кажуть, з нуля. І в се-

редній школі, де він навчався у дитинстві, і в льотному 
училищі, і опісля Каденюк вивчав французьку. Але для 
участі в польоті кожен астронавт повинен був неодмінно 
виходити на зв’язок із Землею, користуючись найпоши-
ренішою міжнародною мовою — англійською. Для аме-
риканських членів екіпажу «Колумбії» англійська була 
рідна, японець Такао Дої теж знав її з дитинства.

Ще до від’їзду за океан Леонід заходився вивчати нову 
для себе мову. Завдання спростило те, що багато фран-
цузьких слів були подібні на англійські. В Америку наш 
космонавт приїхав уже маючи непоганий початковий рі-
вень. На місці процес пришвидшився. Щодня перебуваю-
чи серед носіїв мови і спілкуючись із ними, Леонід швидко 
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засвоював і починав застосовувати на практиці уроки, які 
отримував від педагогів. Ніколи не пізно освоювати нову 
іноземну мову, і Каденюк довів це на власному прикладі.

Другою мовою, якою Леонід міг спілкуватися з Зем-
лею із космосу, була українська. Його друзі та знайомі 
здивувалися, як добре він нею володіє. Так уже склалося, 
що за десятиліття роботи в Москві Каденюк спілкувався 
лишень російською, та рідної мови він не забув, оскільки 
весь час слухав українських пісень і читав твори україн-
ських письменників і поетів.

А ще нашому космонавтові треба було проходити тести 
та іспити на знання медицини, астрономії, астрофізики, 
геології, біології та інших наук. Українського гостя амери-
канці перевіряли особливо ретельно, оскільки своїх астро-
навтів вони і так добре знали, а з Каденюком тільки-но 
познайомилися. Але здивувати його якимось запитанням 
було складно — наукова підготовка була однією з силь-
них сторін Леоніда. Кількох тестів виявилося досить, щоб 
американці упевнилися в рівні його знань. Коли комісія 
приймала черговий іспит, її члени всміхалися українцю 
і перемовлялися поміж собою: «А, це Каденюк, він і так 
усе знає!». Часом до нього долітали ці слова, і, певна річ, 
йому було приємно чути таке. 



У космос — лише 
найважливіше

Перед польотом астронавтам дали завдання вибра-
ти речі, які вони візьмуть із собою на борт косміч-
ного корабля. Оскільки в таких випадках кожен 
кілограм має значення, для всіх членів екіпажу 

встановили жорсткі вагові обмеження по вазі. Із собою 
дозволили брати не більш ніж 800 грамів офіційних речей 
і до них лише 700 грамів особистих предметів. Каденюк 
опинився перед складним вибором.

Вечорами він чимало часу провів розмірковуючи, що ж 
брати з собою в першу чергу. Простіше виявилося з офіцій-
ними речами — це мали бути символи країни, яку пред-
ставляв Каденюк: найперше — Герб і Прапор України. 
Вирушаючи з таким багажем на орбіту, він демонстрував 
усьому світові, що відтепер його Батьківщина — косміч-
на держава. Зрештою, Леонід вирішив взяти з собою аж 
три жовто-синіх прапора, на щастя, вони були легкими. 
До комплекту також увійшли: фотографія і книжка Тара-
са Шевченка «Кобзар», фото видатних винахідників і вче-
них, серед яких — Сергія Корольова та інших.

Із особистих речей для Каденюка найважливішою 
частиною вантажу стала пара аудітокасет з українськими 
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піснями. На них були записи таких артистів: знамени-
того на весь світ оперного тенора Анатолія Солов’яненка, 
найвідомішої на той час української співачки Софії Рота-
ру, видатного баритона Дмитра Гнатюка. «Два кольори», 
«Черемшина», «Чорнобривці», «Червона рута»... Каденюк 
дуже хотів, щоби пісні, які він знав напам’ять зі шкіль-
них років, прозвучали в космосі. Він розумів, що там, 
на орбіті, легендарні голоси і дорогі йому слова прозвучать 
по-особливому і дуже його зворушать. Якоїсь миті для Ка-
денюка вже не мало значення, як називати ці речі — офі-
ційними чи особистими. Для нього вони мали таке ж ве-
лике значення, як і для мільйонів українців.

Винятком стали хіба що фотографії його сім’ї, які Ле-
онід, певна річ, також узяв із собою. Дивлячись на рідні 
обличчя, він міг почуватися спокійніше під час польоту, 
який обіцяв стати дивовижною і неймовірно відповідаль-
ною пригодою.

Останні дні 
перед стартом

Підготовка до польоту в космос — важке випробу-
вання і неймовірне навантаження на організм. 
Шлях, який мало хто проходить без втрат для 
психічного здоров’я. Історія знає випадки, коли 

космонавти ще до старту не витримували напруги і боже-
воліли. Леонід Каденюк чудово про це знав.
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Однак йому не було страшно. Понад двадцять років він 
очікував миті, коли нарешті відчує невагомість. Каденюк 
літав на літаках-винищувачах і пережив стільки емоцій, 
перевантажень і незвичайних ситуацій, що навіть кос-
мічні перевірки на витривалість здавалися йому цілком 
звичним ділом. А втім, річ не лишень у цьому.

Мрія. Мета, заради якої він пройшов такий тривалий 
шлях від хлопчика-фантазера до члена міжнародного 
космічного екіпажу, — зігрівала Каденюка, заспокою-
вала, надавала снаги і допомагала збирати волю і сили 
в кулак. Йому було не страшно, а надзвичайно цікаво. 
Яка з себе безповітряна порожнеча? Який вигляд має 
Земля, коли спостерігати її оддалік, коли маєш можли-
вість подивитися на неї, як на звичайний великий пред-
мет? Які нові знання і досвід дає невагомість? Відповіді 
на ці запитання були для Леоніда важливіші, ніж страх 
за власне життя.

Ще однією причиною, яка допомагала тримати себе 
в руках і не розслаблятися, була присутність в екіпажі жін-
ки — Калпани Чавли. Всі чоловіки усвідомлювали, що вони 
і за неї відповідальні, тому будь-якої миті були готові при-
йти на допомогу. Це ще більше дисциплінувало їх і робило 
більш вимогливими до себе. У 35-річної Калпани було наз-
висько — екіпаж її називав Кейсі, за першими літерами іме-
ні та прізвища англійською (Kalpana Chawla — «К» і «С»).

Та попри все, під час старту і перебування на орбіті 
могло статися що завгодно. У космонавтів є традиція — 
перед польотом у них запитують, кому вони можуть дові-
рити втішати своїх близьких у разі катастрофи. Каденю-
ка також про це запитали. Він попросив час на роздуми 
і на цю непросту роль призначив двох осіб — астронавтів 
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Кріса Хазбенда і Гайді-Марію Стефанишин-Пайпер. Він 
познайомився і потоваришував з ними під час перебуван-
ня в Америці. До того ж Гайді-Марія була американкою 
українського походження — її батько народився у Львів-
ській області, там і досі проживає чимало її двоюрідних 
братів і сестер. Її коріння було там само, де і Леонідове — 
на західній Україні.

У момент, коли «Колумбія» відривалася від Землі, 
Кріс і Гайді-Марія стояли поруч із дружиною Каденю-
ка і сином Дмитром. Але сім’я українського космонавта 
не знала, чому ці люди поблизу. Їх, певна річ, ніхто не по-
переджав про цю секретну угоду. 

За тиждень до вильоту на космодром екіпаж намагали-
ся утримувати від контактів з іншими людьми. Це робили 
з метою не допустити зараження будь-якою інфекцією — 
ослабленому організмові набагато складніше було б упора-
тися з навантаженнями. Та доводилося робити винятки. 
У ті дні в США з візитом перебував Президент України Лео-
нід Кучма. Отримати особисті настанови від керівника дер-
жави — важливий психологічний момент. Цим польотом 
Каденюк представляв усю країну. Тож перш ніж отримати 
дозвіл на зустріч від американців, Президентові України 
довелося пройти серйозний медичний огляд. 

Це було ввечері напередодні відправлення на борт «Ко-
лумбії» космонавта Леоніда Каденюка з позивним PS-1. 
Як і всі астронавти, він сам собі вибрав позивний. PS роз-
шифровується як «рayload specialist», що у перекладі 
з англійської означає «фахівець із корисного навантажен-
ня». Так називають учасників космічних польотів, перед 
якими стоїть мета провести наукові експерименти і дослі-
дження. Саме таке завдання отримав Каденюк. 
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Запитання

  Як Каденюк відповів на запитання, чи посадить 
він космічний корабель у центрі Києва за наказом 
Президента України?

  Хто, крім Леоніда Каденюка, входив до складу 
екіпажу космічного корабля «Колумбія»?

  Якою українською стравою дружина Каденюка 
здивувала нових друзів і яка була їхня реакція?

  Яку мову Леонід вивчав у школі і в училищі?

  Які предмети український космонавт взяв  
із собою в космос?

  Чому за тиждень до старту учасникам екіпажу 
не дозволяли спілкуватися з людьми  
і який виняток зробили для Каденюка?
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За важливістю політ у космос я можу 
порівняти тільки з народженням дітей.

Леонід Каденюк

Зза три дні до старту члени екіпажу «Колумбії» до-
биралися на космодром на бойових винищувачах, 
самостійно. Така вже була американська традиція. 
Леоніду випало летіти разом із командиром його 

космічної команди Кевіном Крігелем. Американець уже 
бачив, які складні фігури в небі демонстрував українець, 
тож заздалегідь запропонував вести літак йому. Каде-
нюку було приємно, що йому довіряє такий професіонал, 
як Крігель — для Кевіна це був уже третій політ у космос.

Космодром розміщується на мисі Канаверал у штаті 
Флорида. Це мальовничий простір на березі Атлантично-
го океану, звідки з 1960-х років на орбіту відправила де-
сятки космічних кораблів. Мис Канаверал оточують річ-
ки, лагуни і заповідники. Туди і пролягав шлях екіпажу 
«Колумбії».

Три винищувачі вилетіли з Г’юстона і до пункту при-
значення вирушили через Мексиканську затоку. Була 
гожа днина, чудова видимість, спокійний океан. Каденюк 
побачив мис іздалеку — він був як на долоні, і в міру на-
ближення дедалі збільшувався. Перед посадкою пілоти 
зблизили літаки і прямували до землі на відстані букваль-
но кількох метрів один від одного — Каденюк міг навіть 
роздивитися усмішки своїх товаришів по команді. Трійка 
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винищувачів ефектно пролетіла над стартовим майдан-
чиком «Колумбії» — це була ще одна традиція американ-
ських астронавтів. Каденюк подивився на космічний ко-
рабель, і від радості йому аж у грудях стисло. «Колумбія» 
скидалася на живу істоту, яка чекала на своїх пасажирів, 
щоб вирушити з ними у подорож.

На космодромі відбулася одна важлива зустріч, яка 
не входила у план підготовки до польоту. На мисі Кана-
верал у дні запуску «Колумбії» знімали кіно. Для роботи 
над фільмом «Армагеддон» із Голлівуду приїхала вели-
ка команда і розмістилася великим табором. За сюжетом 
фільму команда астронавтів вирушала в космос, щоб 
урятувати Землю від величезного астероїда, який летить 
на нашу планету і загрожує їй загибеллю. Кіношникам 
потрібні були кадри зі справжньої космічної бази. І тут 
вони дізналися, що на мис прибув екіпаж, який ось-ось 
полетить на орбіту.

Творці фільму попросили влаштувати їм спільну вече-
рю з командою Кевіна Крігеля. За одним столом опинили-
ся справжні астронавти і актори, які повинні були зіграти 
астронавтів. Для перших це була приємна зустріч — вони 
могли поспілкуватися з кінозірками. Для других це було 
корисно — поспостерігати за розмовами і поведінкою тих, 
хто реально вирушить у космос, вони ж бо це роблять 
не навсправжки. Каденюку випало сидіти біля Майкла 
Кларка Дункана — знаменитого чорношкірого богатиря 
з Голлівуду. Це була жвава й невимушена розмова, яка 
тривала близько години. Прощалися астронавти й актори 
вже друзями.
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Як не проспати 
мить щастя

19 листопада 1997 року. Подивитися на старт 
«Колумбії» до Америки приїхало чимало 
укра їнських політиків і вчених. Але най-
ближчими глядачами для Каденюка ста-

ли деякі його односельці, яких він мав право запросити 
на таку подію. Приїхали також обидва брати Леоніда — 
Володимир і Сергій. Правда, спілкуватися з ними до по-
льоту він не мав можливості. Запрошення отримала і мама 
Каденюка, але вона не змогла приїхати, бо хворіла. 

За кілька годин до старту Леонід попрощався з дружи-
ною Вірою. Її речі були зібрані на той випадок, якщо зліт 
корабля закінчиться катастрофою. Тоді сім’ю українсько-
го космонавта відправили б ув інше місто — в спеціальний 
реабілітаційний центр. Це було найбільш незвичайне про-
щання в житті Каденюка: з одного боку, він був за півкро-
ку до своєї мрії, з другого боку, це могло вартувати йому 
життя. Він говорив дружині про те, як сильно її любить. 
Та настав час розлучатися.

За дві години до вильоту всі члени екіпажу зайняли 
свої місця всередині корабля. Нервове напруження у всіх 
було дуже високим, а надто в Каденюка, адже це був його 
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дебют. І організм узяв своє — космонавта зморила дрімо-
та. В очікуванні подальших команд Леонід влаштувався 
зручніше і... заснув. Невідомо, скільки часу він провів у та-
кому стані, зате напевне відомо, коли прокинувся. Голос 
у навушниках чітко і діловито заявив: «До старту зали-
шилося десять хвилин!». Каденюк прокинувся і швидко 
очутився. Він був готовий до старту корабля «Колумбія» 
з місією під кодовою назвою STS-87.

Заревіли двигуни космічного корабля. За лічені миті 
«Колумбія» пройшла кордон швидкості звуку — 343 ме-
три за секунду — і вийшла на рівень кілька кілометрів 
за секунду. Леонід неодноразово переживав на собі шалені 
прискорення під час польотів на винищувачах, однак тут 
відчув різницю — це було значно сильніше навантажен-
ня. Машина вагою понад дві тисячі тонн із легкістю ви-
пущеної кулі шугнула вгору, в небо, до орбіти. Одначе ця 
легкість була оманлива, тому що за нею стояла боротьба 
двох величезних сил — тяжіння Землі і могуті людського 
розуму, закладеної в ракетні двигуни.

Відчуття при старті були подібні на потужний вибух 
усередині тіла. За якийсь час ця хвиля перетворилася 
на безперервний звук, який ущерть наповнював Каденюка 
зсередини. Але цей період тривав недовго — гуркіт і шум 
залишилися десь далеко внизу, а кабіну сповнив розміре-
ний м’який шум, чимось подібний на шелест листя в лісі 
при подуві несильного вітру. Це було чарівне відчуття, яке 
стало першим космічним враженням, про яке буковин-
ський хлопчик Льоня Каденюк мріяв із дитинства.
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Перехід з однієї 
кімнати в іншу

Спочатку було складно повірити, що це взага-
лі відбувається. Якоїсь миті тіло втратило свою 
вагу і виникло відчуття, що від нього відчепив-
ся якийсь гачок, який досі все життя тягнув Ле-

оніда донизу. Неймовірне відчуття свободи наповнило 
його зсередини і м’якими хвилями почало розливатися 
по руках, ногах, голові. Він спробував заплющити очі, 
щоб прислухатися до себе, і якоїсь миті відчув щось геть 
неземне — йому здалося, що немає у нього насправді ні-
якого тіла. Що є тільки душа, яка ширяє в безмежному 
космічному просторі.

Він розплющив очі. В поле зору повернулися предмети 
і прилади, якими була заповнена його кабіна. Він із пев-
ним подивом став вивчати себе, звикаючи до нової форми 
життя. Леонід спробував уявити, із чим можна порівняти 
щойно ним пережите. У його голові промайнула низка об-
разів, і це кіно, яке бачив тільки він, зупинилося на ка-
дрі, де він переходить із однієї кімнати в іншу. Так, саме 
так. Це було як переступання через поріг між двома про-
сторами. Між ними була настільки велика різниця, що це 
скидалося на переміщення в паралельний світ.
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Нова реальність захоплювала, інтригувала і надихала, 
але треба було дотримуватися максимальної обережності. 
Через відсутність земного тяжіння з організмом відбува-
лися зміни, які вимагали ретельного контролю за своїм 
станом. Тепло, що ринуло в голову, було нічим іншим, як 
припливом крові. На Землі, в полі гравітації, кров у тілі 
людей зосереджується переважно в нижній частині тіла. 
На орбіті все інакше — вона спрямовується по судинах, 
рівномірно розподіляючись по всіх зонах людського орга-
нізму. Леонід знав про це і був готовий до змін, але одна 
річ знати, а зовсім інша — натрапити на це насправді. 
В голові виникла важкість, тиск підвищився, самопочут-
тя трохи погіршилося. Якоїсь миті Леоніду почало здава-
тися, що він висить догори дриґом. Цей дискомфорт давав 
про себе знати перші два дні польоту, поки не адаптувала-
ся кровоносна система.

Другим важливим моментом стало звикання до нової 
системи роботи м’язів. Позбавлені необхідності долати 
земне тяжіння, руки, ноги, спина, плечі стали немов ва-
тяними і непотрібними. Довелося освоюватися з цим ре-
жимом рухів і переміщень у просторі. Хоча це навряд чи 
можна було назвати незручністю. Швидше, кумедною об-
ставиною.

Леонід ще раз прислухався до своїх відчуттів і зрозу-
мів головне — всім змінам у своєму організмі він тішив-
ся, мов мала дитина. Дитячий захват, який у нього ви-
кликала думка про політ у космос, за тридцять із гаком 
років очікування цієї миті нікуди не зник і наповнював 
собою кожну клітину його організму, сповнюючи ща-
стям. Аж раптом із глибини свідомості прийшов спогад, 
то скидалося на дежавю — колись він уже переживав 
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щось подібне. Так, йому була знайома ця легкість, ця 
тиша навколо і цей спокій усередині! Почасти це нага-
дувало моменти польотів на винищувачах на великій 
висоті, але гострота почуттів була геть іншого рівня. 
І тут його осяяло — у такій невагомості він перебував ще 
до своєї появи на світ!

Тіло Каденюка прибрало тієї пози, яка відповідала 
цьому станові. Спонуканий якимсь непереборним бажан-
ням, у невагомості він повернувся на бік, скрутився і під-
тягнув до живота лікті й коліна. І враз він сповнився не-
вимовним блаженством — на Землі він ніколи не відчував 
такої гармонії і рівноваги. Він перебував у так званій позі 
ембріона — тій самій, в якій немовлята проводять місяці 
до народження в утробі матері. Прагнучи вперед, вгору, 
до зірок, досвідчений льотчик, дорослий чоловік Леонід 
Каденюк несподівано для себе повернувся до начала свого 
життєвого шляху.
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Рослини в космосі — 
це нові друзі

Незвичайні відчуття — це прекрасно, але треба 
було братися до роботи. Леонід побоювався, чи 
пристосується його організм до нових умов життя 
і чи зможе він виконувати поставлені перед ним 

завдання. Багато космонавтів, незважаючи на найсерйоз-
нішу підготовку, проходять через це в перші дні польо-
ту — нудота, гострі головні болі, знесилення, втрата здат-
ності нормально орієнтуватися в просторі. Буває так, що 
перші два-три дні в космосі людина просто нездатна пра-
цювати. Невагомість — річ підступна.

Каденюк гідно пройшов це випробування. Тренова-
ний організм не підвів його, а любов до здорового способу 
життя в цій ситуації виправдала себе на всі сто відсотків. 
Крім тимчасової важкості в голові, його адаптація до ор-
бітального польоту минула майже непомітно. Це було 
дуже важливо, оскільки за заздалегідь складеним планом 
український космонавт повинен був розпочати наукові 
експерименти уже через дві години після виходу екіпажу 
«Колумбії» в космос.

Основним завданням була робота з рослинами 
у стані невагомості. Для експериментів відібрали три 
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види — ріпу, сою і мох. На Землі Леонід ретельно вивчав 
прилади, з якими доведеться працювати, і поведінку цих 
рослин в умовах гравітації. Треба було з’ясувати, якою мі-
рою і як саме невагомість впливає на їхній розвиток. Дру-
гою метою цих досліджень було те, про що не говорили ба-
гато вголос, але Каденюк про це знав: космічне агентство 
США планувало в майбутньому політ людини на Марс, 
і його цікавила можливість вирощування в космосі рос-
лин, якими людина могла б харчуватися.

Здавалося, це буде просто робота — спостереження, 
розрахунки, процедури, записи. Але в космосі відчуття 
людини загострюються, і всі учасники екіпажу «Колум-
бії» відчули це на собі — хтось удруге чи навіть утретє, 
а Леонід — уперше. Рослини стали справжніми «друзя-
ми» космічної команди. Всі астронавти щодня заходили 
в кабіну українця, щоб подивитися, коли проростуть сте-
бла ріпи і сої, коли на них з’являться квітки, запитували 
про їхній стан. Далеко від рідної планети люди особливо 
сильно цінували те, що їх пов’язувало з Землею. І ці ма-
ленькі рослини в коробках були для них як рідні. Каде-
нюк помічав, що коли його колеги по команді підпливали 
в невагомості до рослин і вдивлялися в них, то починали 
більше всміхатися. Розсіювалися тривога, забувалася 
втома, яка в космосі накопичується набагато швидше, 
ніж на Землі.

Навіть у хвилини відпочинку, коли не потрібно було 
займатися експериментами, Леонід проводив якийсь час 
зі своїми «підопічними». Дивлячись на них, він згадував 
рідну домівку у Клішківцях, де Каденюкова родина мала 
великий город. В його уяві оживали прекрасні квіти, які 
росли у них у дворі і за якими доглядала його мама. Леонід 
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відчував, як усередині нього все заспокоюється, і часом 
ловив себе на тому, що йому хочеться поговорити з цими 
зеленими паростками, як із близькою людиною. Про все 
це він доповідав на Землю вченим, які були на зв’язку 
з «Колумбією». І це стало приголомшливим відкриттям 
для них. Ніхто до польоту Каденюка не розглядав росли-
ни як об’єкти, корисні для психологічного розвантаження 
і допомоги людині на орбіті.

Милуючись ріпою, соєю і мохом, треба було не забу-
вати про складні умови експериментів. Те, що на Землі 
було простою дією, в космосі ставало серйозним випро-
буванням. У невагомості, наприклад, не поллєш квіти 
з лійки — вода просто розіллється в просторі. Тому для 
зволоження ґрунту доводилося використовувати шпри-
ци. Але це були дрібниці порівнянно з проблемою, якою 
для Каденюка стала робота з морозильною камерою, де 
зберігалися рослини.
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У камерах підтримувалася температура –196 граду-
сів за Цельсієм. Щоб утримувати таку температуру яко-
мога довше, ці «холодильники» треба було тримати від 
чиненими якомога менше часу. Першого ж дня Каденюк 
зауважив, що комірки з номерами, які до польоту чітко 
займали свої місця, на орбіті всередині камери рухалися. 
Це не давало можливості швидко знайти і витягти назо-
вні потрібний паросток. Особливою перешкодою стала 
спеціальна рукавиця, яку треба було вдягати, — дістаючи 
рослини голіруч, можна було отримати опік. Адже надто 
низька температура так само небезпечна для шкіри люди-
ни, як і надто висока. 

Одного разу, щоб пришвидшити роботу, Леонід вирі-
шив ризикнути і зробити цю дію без рукавиці. Це було 
порушенням інструкції безпеки і загрожувало травмою. 
Каденюк вирішив не радитися з Кевіном Крігелем і взяти 
відповідальність на себе. Просунувши долоню в камеру, 
спершу він нічого особливого не відчув. Знайшовши по-
трібну комірку, він акуратно потягнув її на себе. Аж рап-
том одним із пальців буквально на мить він торкнувся 
стінки камери. Цього вистачило, щоб відчути, що таке 
критично низька температура. На руці залишився мікро-
опік. На щастя, він не завдавав незручностей, але таки 
змусив пильнувати.
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Експерименти 
над собою 
і спостереження 
за Землею

Під час польоту Леонід приділяв рослинам більшу 
частину часу, однак була й інша, не менш важли-
ва, робота. За завданням українських учених Ка-
денюк досліджував реакції свого організму на пе-

ребування в невагомості. Найбільше їх цікавило, як під 
час польоту змінюється сприйняття часу і простору.

На четвертий, десятий, дванадцятий і чотирнадцятий 
день польоту Леонід проводив такі досліди: він повинен 
був, не дивлячись на годинник, виміряти відтинки 5, 15, 30 
і 60 секунд. Опісля результати його замірів звіряли з пли-
ном реального часу. Досліди показали, що Каденюк прак-
тично ідеально відчував час — у перші десять днів польоту 
він не збігався з годинником усього на секунду. З дванад-
цятого дня помилявся на 2–3 секунди. Однак ці розбіжно-
сті не були пов’язані зі впливом невагомості. Як відомо, для 
людини і на Землі час плине неоднаково, залежно від того, 
в якому вона гуморі, а чи на щось чекає, працює, відпочиває, 
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мандрує. Після десяти днів перебування на орбіті у Леоніда 
накопичилася втома і йому хотілося якнайшвидше повер-
нутися назад. У такому стані час сприймався астронавта-
ми повільніше, ніж зазвичай, «тягнувся». Це позначалося 
на вимірах. Не стали відкриттями і досліди з простором. 
Каденюку треба було рухатися у різних відсіках «Колум-
бії», здійснювати певні рухи і стежити за тим, як поводить-
ся його тіло в різні дні польоту. За умовами, це треба було 
робити з розплющеними і заплющеними очима. Результати 
нічим не здивували — поведінка всіх частин тіла в космосі 
була практично такою ж, як і на Землі.

Найприємнішою і найзахопливішою частиною робо-
ти було фотографування нашої планети. Американські 
географи попросили екіпаж «Колумбії» зробити якомога 
більше кадрів гірських ланцюгів, льодовиків, вулканів, 
великих лісових масивів, пустель, річок, поверхні океа-
нів і великих міст. Це потрібно було не лишень для дослі-
джень, а й для контролю за природними і техногенними 
катастрофами, наприклад, великими пожежами і на-
фтовими плямами на воді. Астронавти почувалися спо-
стерігачами за порядком на всій планеті. Так воно і було. 
Їх офіційно називали «посланцями людства в космосі».

До списку обов’язків також входило фотографування 
астронавтів. Учасники команди знимкували своїх колег 
за роботою — це потрібно було для історичних архівів. Фо-
тозйомка так захоплювала Каденюка і його товаришів, що 
вони витрачали на це навіть час, відведений їм для відпо-
чинку. На борту корабля було п’ять фотокамер — у підсум-
ку з їхньою допомогою було зроблено кілька тисяч кадрів. 
Команда «Колумбії» мала і відеокамеру. Вона теж не ле-
жала без діла.
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Запитання

  З ким зустрічалася команда «Колумбії» 
на космодромі перед польотом?

  Що сталося з Каденюком незадовго до старту,  
коли він уже був на кораблі?

  Який стан українському космонавтові  
нагадало відчуття невагомості?

  Що було найбільшою проблемою під час  
роботи з рослинами за умов невагомості?

  Які експерименти Леонід ставив над собою  
під час польоту?

  З якою метою екіпаж корабля фотографував  
Землю з космосу?
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РОЗДІЛ
ЖИТТЯ НА ОРБІТІ
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Було б цікаво відкрити ресторан 
космічної їжі. Хоча на Землі я б такого 
не вживав.

Леонід Каденюк

Наукові експерименти були для Каденюка роботою, 
та насправді все життя під час космічного польо-
ту — один суцільний експеримент. Починаючи 
з режиму сну і особливостей харчування і закін-

чуючи тим, як дивно ти користуєшся звичайними пред-
метами. У космосі одна з найцінніших речей — це «ли-
пучка». Саме для космонавтів спершу розробляли ремінці 
на липучках, що ними зараз користуються люди в повсяк-
денному житті — на взутті, одязі, сумках, чохлах тощо. 
На орбіті без липучок життя перетворилося б на хаос.

На космічному кораблі немає підлоги і стелі, до яких 
звикли люди на Землі. Там є просто стіни, серед яких ти 
перекидаєшся, як фігурка, підкинута в повітря. Немає 
точки опори, з допомогою якої можна було б розмістити 
олівці, зошити і пробірки, просто поклавши їх кудись. 
У космосі неможливо «покласти» — треба прикріпити. 
Це стосувалося всього — предметів одягу, обмундируван-
ня, зубних щіток, книжок. І навіть відвідування туалету. 
За допомогою спеціальної системи насосів абсолютно всі 
відходи переміщалися в спеціальний контейнер. Певна 
річ, нічого не викидали в космос. Геть усе має повернути-
ся на Землю і відправитися на переробку. 
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Доба тривалістю 
90 хвилин

Як відомо, на Землі між двома сходами Сонця спли-
ває 24 години. Це зумовлено тим, що день і ніч 
на нашій планеті пов’язані з її обертанням навко-
ло осі. Все це аж ніяк не стосується космонавта, 

щойно він потрапляє на орбіту. З цього моменту «день» 
і «ніч» для нього стають зовсім іншими. Космічний кора-
бель «Колумбія» здійснював повний оберт навколо Землі 
всього за 90 хвилин. Усього за півтори години учасники 
екіпажу проживали схід Сонця, його захід і знову схід. 
Оскільки період активності у них тривав близько 16 го-
дин, виходило, що за цей час вони проживали 11 «днів» 
і «ночей».

Перші три дні це було ще одним серйозним випробу-
ванням для Каденюка — звикнути до такого режиму. 
Спочатку він не міг зрозуміти, як довго ще треба працю-
вати і коли настане час відпочинку. Його дратувало яскра-
ве світло, коли політ над освітленим боком Землі збігався 
з часом пробудження від сну. Він мусив докладати бага-
то зусиль, щоб змиритися з такими умовами — це не по-
винно було впливати на хід роботи. Допомогли доклад-
ні інструктажі на Землі щодо цього моменту. Екіпажу 
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«Колумбії» пояснювали, як зберігати спокій, звикаючи 
до такої швидкої зміни декорацій за бортом корабля.

«Денна» частина польоту тривала близько 50 хвилин, 
«нічна» — близько 40. При цьому організми Каденюка 
і його колег продовжували жити у звичному 24-годин-
ному режимі, втомлюючись і активізуючись відповідно 
до свого внутрішнього ритму. Ця невідповідність стала та-
кож причиною незвичайних вражень і роздумів Леоніда. 
Дивлячись на чергову зміну темряви і світла, він розмір-
ковував над тим, що космічний політ дає йому унікальну 
можливість спостерігати практично одночасно, як одна 
половина людства спить і набирається сил, а друга при 
цьому не спить і працює. Це було дуже кумедно.

Сильне враження у перші дні справляло настання змін 
дня і ночі. Це були не повільні світанки і заходи з плавни-
ми сутінками, як на Землі, а різкі злети і падіння Сон-
ця за горизонт. При цьому геть інакше, ніж у звичайному 
житті, сприймався робочий день: після 7–8 світанків-за-
ходів іноді здавалося, що ти відпрацював при цьому 
не 10 годин, як було насправді, а 3–4 дні. Справлятися 
з цим не вельми приємним відчуттям допомагали звичай-
ний годинник і постійний зв’язок із Г’юстоном, де контро-
лювали політ «Колумбії». Екіпаж корабля прокидався 
і лягав за г’юстонським часом. Саме його показував на-
ручний годинник Каденюка.

Режим дня у команди був такий: о 7:00 підйом, о 23:00 
обов’язковий відбій. Правила були дуже жорсткими. Ні-
хто не мав права засидітися з якимись справами або по-
читати книжку. Тільки суворе дотримання цього графіка 
надавало Леонідові і його товаришам відчуття того, що 
вони живуть в одному ритмі з мешканцями Землі, хоча 

75



і перебувають від планети на відстані тисяч кілометрів. 
Поки астронавти спали, чергова команда в Г’юстоні сте-
жила за польотом корабля і контролювала ситуацію. 
Один із членів екіпажу спав у навушниках — у разі необ-
хідності його могли розбудити будь-якої миті. На випадок 
аварійних ситуацій на кораблі була передбачена сирена.

На час відпочинку відключали всі побутові електро-
прилади, всі ілюмінатори «Колумбії» запинали спеціаль-
ними шторками. Не вимикали тільки люмінесцентні лам-
пи над рослинами, за якими спостерігав Каденюк. Світло 
від них нагадувало про рідну оселю і створювало відчуття 
земного затишку. У членів екіпажу Кевіна Крігеля був 
жарт: коли всі вкладалися спати, астронавти бажали одне 
одному не тільки доброї ночі, а й «не впасти з ліжка». На-
віть якби на кораблі було ліжко (насправді всі вкладали-
ся у спальних мішках), впасти з нього однак не вийшло б. 
Хіба що «відклеїтися».



Дозвілля у космосі

Та не всі 24 години під час польоту відводилися 
роботі і сну. Перед відбоєм члени екіпажу мали 
дві-три години для улюблених справ. У перші дні 
польоту бажання були у всіх приблизно однако-

ві — шестеро астронавтів пильно вдивлялися в ілюміна-
тори, насолоджуючись краєвидом Землі і її красотами. 
Фотографували, обговорювали побачене, намагалися вга-
дати якісь географічні деталі, часом запекло сперечалися 
з цього приводу. Найчастіше у цих суперечках Леонід Ка-
денюк виходив переможцем. У такі миті він із теплом зга-
дував свою шкільну вчительку з географії.

Коли нарешті всі призвичаїлися до режиму польоту, 
час перед сном команда «Колумбії» присвячувала прослу-
ховуванню музики. Домовилися так: кожному виділяєть-
ся по два вечори на те, щоб познайомити решту з улюбле-
ними піснями своєї країни. Такао Дої ставив своїм новим 
друзям японську музику. Калпана Чавла, хоча і була гро-
мадянкою США, але народилася в Індії, тому знайомила 
всіх з індійською музикою. Американці мали свою колек-
цію. У Каденюка була можливість влаштувати на орбіті 
Землі два гучних сеанси української пісні.

Сам Леонід їх слухав із першого дня після старту. 
Він вмикав індивідуальний програвач із навушниками, 
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вставляв у нього касету і спостерігав за планетою під 
мелодії, улюблені з дитинства. Це значно посилювало 
враження від побаченого: десь там, далеко, була Украї-
на, а тут, у космосі, лунали пісні, які пов’язували його 
з рідними місцями. Особливо часто слухав Дмитра Гна-
тюка — «Черемшину» і «Два кольори». Ці пісні у Леоні-
да викликали відчуття солодкої ностальгії за Клішків-
цями і тим життям, коли він, десятирічний хлопчина, 
дізнався про політ Юрія Гагаріна. Від таких думок йому 
ставало спокійніше на душі, зникали втома і туга 
за близькими.

Коли на борту «Колумбії» настала черга українських 
пісень, Каденюк не шкодував звуку. Він на всю гучність 
умикав два динаміки — на середній і верхній палубах. 
Треба було бачити, як жваво і радісно заходилися в тан-
ці під українську музику американці і японець. Далеко 
від Землі на повну гучність звучали голоси Софії Рота-
ру, Назарія Яремчука та багатьох інших артистів. Багато 
з них були земляками Леоніда — це додавало йому гор-
дості за «своїх» і особливих гострих відчуттів. Були серед 
цих пісень і арії Анатолія Солов’яненка — легендарного, 
знаменитого на весь світ оперного співака. Він особисто 
відправив Каденюку свою касету і підписав її зиченнями 
вдалого польоту і щастя.

Увечері — пісні, вранці — гімн. Двічі українському 
космонавту дозволяли ставити музику, під яку прокида-
тиметься весь екіпаж. Обидва рази він обирав Держав-
ний гімн України. Це була дивовижна сцена: японець 
і американці готувалися до нового дня на орбіті під звуки 
«Ще не вмерла України ні слава, ні воля...», витягнувшись 
по струнці, але при цьому хтось із них висів угорі, а хтось 
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узагалі дрейфував через палубу в горизонтальному поло-
женні. Але шану проявляли всі.

У миті, коли хотілося зовсім забути про роботу і по-
літ, члени екіпажу «Колумбії» починали бавитися, як 
діти. Час від часу астронавти кидали одне одному м’яч. 
Це всім дарувало відчуття комфорту — простір корабля 
уподібнювався галявині перед будинком або рідному дво-
ру, в якому ти бавишся, як тобі заманеться. Г’юстонська 
команда, яка спостерігала за життям астронавтів у кос-
мосі, визнавала, що досі ще не бачила такої дружної і ве-
селої компанії.



Сніданки 
у невагомості

Як і в більшості людей на Землі, у команди кора-
бля було триразове харчування. Снідав Каденюк 
разом з усіма, з обідом виходило по-різному — 
часом експериментів було так багато, що дово-

дилося працювати понаднормово. Тоді обід переміщався 
на час вечері.

Перед стартом на борт «Колумбії» завантажили кон-
тейнери з їжею — для кожного індивідуальний набір. 
Меню складали під час підготовки польоту відповідно 
до побажань учасників. Кожен мав цілковите право замо-
вити те, що йому до смаку. Вранці Каденюк відчиняв свій 
«холодильник» і діставав звідти чергову страву на сніда-
нок. У його раціоні переважали супи і м’ясні страви.

Космічна їжа разюче відрізняється від того, що біль-
шість людей вживає на Землі. Особливо ця різниця по-
мітна у способі приготування: продукти, заморожені 
за температури –50 градусів у короткий проміжок часу 
розігріваються в вакуумних умовах на «космічній плиті» 
до +70. Таким чином вдається зберегти всі смакові яко-
сті продуктів і корисні речовини — вітаміни, натураль-
ний смак, запах і колір. У космічній їжі немає барвників 
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і ароматизаторів, вона — справжня, а не штучна. Саме 
тому, щоб насититися, її не так уже й багато потрібно. 

До поїздки в Америку Леонід думав, що під час польо-
ту йому доведеться користуватися тюбиками і вичавлюва-
ти звідти їжу, як зубну пасту. Ще у шкільні роки він чув, 
що саме в них зберігається їжа космонавтів. Але до польо-
ту «Колумбії» тюбики вже застаріли. Космічна їжа збері-
галася у спеціальних упаковках і скидалася на порошок. 
Приготувати собі сніданок означало змішати те, що було 
в пакеті, з водою. До кожної такої порошкової «страви» 
додається інструкція, приготування займало 3–5 хви-
лин. Вода для неї подавалася під сильним тиском.

У кожного на кораблі був свій набір ложок, ножів 
і виделок. Вони зберігалися у підписаних контейнерах 
із їжею. Чужими приладами — з міркувань гігієни — ко-
ристуватися було заборонено.

Отже, приготувавши собі їжу, всі збиралися для сні-
данку й обміну планами на день. І тут було над чим по-
сміятися. Річ у тому, що приміщення на середній палубі 
«Колумбії» було дуже тісним — приблизно по три метри 
в довжину, ширину і висоту. Ушістьох розміститися 
в ньому можна було, але деяким астронавтам доводило-
ся прибрати специфічних поз. Хтось прилипав до бічної 
стінки, хтось піднімався ближче до верхньої і зависав 
під стелею. А хтось кріпив до нижньої поверхні петлі, 
в які просмикував ноги, і так створював собі точку опо-
ри. Це завжди мало дуже кумедний вигляд. 

Іноді Каденюк, щоб не тулитися у квадраті космічної 
кухні, піднімався з їжею на верхню палубу, де можна 
було снідати і спостерігати в ілюмінатор. Дві насолоди 
водночас.
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Складніше, ніж 
на Землі

Не тільки прийом їжі, а й будь-яке нормальне 
функціонування під час польоту перетворю-
валося на суцільну пригоду. Невагомість вста-
новлювала свої правила для кожного процесу. 

Наприклад, помити голову звичним способом на борту 
«Колумбії» — справа неможлива. Для цього треба було 
зробити те, що й миттям не назвеш, — ретельно втерти 
у волосся спеціальний шампунь, а потім насухо витерти 
його рушником.

Для гоління використовували електробритви на ба-
тарейках. Одного разу під час цього заняття Леонід 
дивився в ілюмінатор корабля і став свідком незвичай-
ної картини. В поле його зору потрапив один зі штуч-
них супутників Землі. Відбиваючи сонячні промені, 
цей випадковий попутник «Колумбії» яскраво світив-
ся на чорному тлі космічного безмежжя, привертаючи 
увагу своїм блиском. Відстань до нього визначити було 
непросто, але, на око, вона була близько десяти кіломе-
трів. Це видовище викликало у Каденюка бурю почут-
тів. З одного боку, цієї миті він начебто упевнився, що 
їхній екіпаж не самотній у космосі. З другого — на нього 
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накотили чергові спогади з дитинства: як він з іншими 
хлопчаками видивлявся в небі рухомі точки, що сві-
тяться в нічному небі. Це були ті часи, коли кожен за-
пуск супутника був великою подією і про нього розпові-
дали по телевізору.

Отямившись і виринувши зі спогадів, Каденюк по-
кликав весь екіпаж, і вони разом кілька хвилин пильно 
стежили за блискучим мандрівником. За якийсь час він 
розчинився у пітьмі.

Особливою розвагою на орбіті було вмивання. На-
бравши в долоні води, її неможливо було просто плес-
нути на обличчя. Краплі не стікали по шкірі, а прили-
пали до неї, і далі доводилося користуватися ними, як 
кремом — втирати пальцями. Це не назвеш умиванням. 
Але найцікавіше було промахнутися — тоді порції води 
зависали в повітрі, перетворюючись на маленькі куль-
ки. І доводилося їх ловити власним тілом. Стикаючись 
із будь-яким предметом, крапля води прилипала до ньо-
го і розтікалася, розплющившись і втративши форму. 
Часом астронавти бавилися, навмисне запускаючи такі 
кульові «блискавки» і потім ловлячи їх ротом.

Це ускладнювало і процес чищення зубів. Потра-
пляючи до рота, вода не сприяла полосканню — її треба 
було змушувати це робити, ретельно працюючи щока-
ми. Тільки так можна було звільнитися від слідів зубної 
пасти. Опісля використану воду члени екіпажу спльо-
вували в сухі рушники, які викидали в контейнери.

Своєрідним ритуалом на орбіті була щоденна зміна 
одягу та спідньої білизни. Для кожного астронавта був 
заготовлений пакет із 15 комплектів — як і їжа, вони 
зберігалися в індивідуальних контейнерах. Чому разом 

84



із «Колумбією» відлетіло на орбіту саме стільки одягу, 
пояснити дуже просто. Тому що місія корабля, на яко-
му вирушив у космос Леонід Каденюк, була розрахова-
на на 15 діб.

І ця місія добігала кінця. Час уже було збиратися до-
дому, на Землю.

Запитання

  За допомогою якого пристосування космонавти 
прикріплюють предмети на кораблі?

  Скільки тривають день і ніч для пасажирів 
космічного корабля, який літає навколо Землі?

  В якому положенні слухали український гімн  
члени екіпажу «Колумбії»?

  Опишіть космічну їжу, якою харчувався  
Леонід Каденюк.

  Як у космосі потрібно вмиватися, мити голову 
і чистити зуби?
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РОЗДІЛ
ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ

7



Я замислився: що може бути за межами 
Всесвіту, якщо він має межі? Мені 
забракло фантазії бодай щось уявити.

Леонід Каденюк

Спуск космічного апарата на Землю — такий само 
складний і небезпечний процес, як і його запуск 
на орбіту. Найменша помилка людини або комп’ю-
терної системи може обернутися критичною ситу-

ацією або навіть катастрофою. Леонід Каденюк знав про 
це і ще до польоту ретельно готувався не тільки до життя 
в невагомості, а й до повернення на рідну планету.

Спуск космічного корабля — його перехід з орбіти 
в атмосферу Землі. Відбувається це через зменшення 
швидкості польоту. За допомогою гальмівної системи 
«Колумбія» повинна була уповільнити свій хід і вийти 
за межі того маршруту, яким літала навколо нашої пла-
нети понад два тижні. Опісля шатл мав увійти в повітря-
ний шар і, подолавши його, приземлитися в певній точці.

У цьому процесі було важливо все. Кожну дію розра-
ховували і планували з точністю до секунди. Кут зану-
рення «Колумбії» в атмосферу мав відповідати розрахун-
кам. Інакше був ризик, що корабель, як камінь від води, 
відштовхнеться від повітряної оболонки і полетить назад 
у космос. З другого боку, існувала небезпека занадто різ-
ко заглибитися — тоді корабель міг перегрітися від тертя 
об атмосферу і просто згоріти. Будь-яке відхилення від 
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плану загрожувало астронавтам шаленими переванта-
женнями і ризиком для життя.

Та чи не найголовнішим для успішного спуску був 
психологічний стан екіпажу. Позитивний настрій і віра 
в успіх повинні були допомогти впоратися з імовірними 
труднощами. До цієї частини роботи Каденюк поставився 
дуже серйозно: коли він відчував наближення кепсько-
го настрою, зусиллям волі змушував себе не піддавати-
ся цьому почуттю. Слухав улюблених пісень, милувався 
краєвидами в ілюмінаторі, з головою поринав у роботу, 
щоб відігнати погані думки.

В останній день польоту він підбив підсумки своєї 
роботи на орбіті. Всі експерименти проведені. Організм 
не підвів і впорався з новими стресами. З кожним учас-
ником команди у Леоніда склалися чудові взаємини. 
«Немає нічого, за що я б міг собі докоряти або бути не-
задоволеним. А отже, все буде гаразд під час останнього 
етапу польоту», — запевняв себе Каденюк і справді від-
чував цілковитий спокій. Йому вдалося легко заснути 
в останній вечір на орбіті. Хороший сон був украй важ-
ливий перед новою незвичайною пригодою.

О 7-й годині ранку 5 грудня 1997 року екіпаж «Ко-
лумбії» прокинувся і почав готуватися до спуску.
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Останні години 
перед спуском

Одним із головних завдань Каденюка було пра-
вильно упакувати рослини, з якими він прово-
див експерименти. Адже саме для цих дослідів 
його і відправляли в космос. Збирати в дорогу 

своїх зелених «друзів» виявилося непростою справою. 
Під час польоту їх кількість збільшилася, і розмістити все 
в контейнерах було не так вже й легко. Довелося Леонідо-
ві як слід над цим попрацювати.

Переймаючись тим, як рослини переживуть нові пе-
ревантаження, він навіть збирався якусь їх частину три-
мати в руках під час спуску. Адже ті паростки, які з’яви-
лися на орбіті, ще не відчували на собі вплив гравітації. 
Космонавт хотів влаштувати їм максимально комфорт-
ний переліт на Землю. Однак командир корабля Кевін 
Крігель заборонив так робити — це могло становити ри-
зик для життя самого Каденюка.

Збираючи речі і прилади на середній палубі «Колум-
бії», якоїсь миті Леонід завмер і окинув поглядом примі-
щення. Його охопило те щемливе відчуття, яке пережи-
ває людина перед розставанням із місцем, яке стало для 
неї близьким. Середня палуба стала оселею для екіпажу 
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корабля. Залежно від потреб, вона була то науковою ла-
бораторією, то кабінетом для нарад, то кухнею, то спаль-
нею, то пунктом зв’язку з Центром управління польотом. 
Два тижні життя шістьох людей оберталися навколо цьо-
го простору.

Однак ще більше Каденюк переймався прощанням 
із краєвидами, що відкриваються з ілюмінаторів. Він ро-
зумів, що, ймовірно, більше ніколи не подивиться на Зем-
лю з космосу. Він згадав про те, що телезйомка і фотогра-
фії, зроблені з орбіти, лише на 10–15 % здатні передати 
красу того, що може побачити людина. Навіть найбільш 
чутлива плівка набагато гірше розрізняє розмаїття барв, 
ніж людське око. Тільки тут, у польоті, можна отримати 
максимальну радість від спостережень за Землею.

У будь-який зручний момент під час зборів він кидав 
погляд на планету і розумів, що так і не зміг звикнути 
до цього видовища за період польоту. Його, як і раніше, 
захоплювала швидкість, з якою земна куля оберталася 
на його очах. Укотре він заворожено спостерігав, як Ат-
лантичний океан стрімко змінюється Африкою з її черво-
но-жовтою пустелею Сахарою і найдовшою річкою Ніл. 
І як потім вони змінюються Червоним морем і Аравій-
ським півостровом. Каденюк напевне знав — до такого 
дива неможливо звикнути. І від цього його любов до рід-
ної планети ставала ще сильнішою.

З романтичного стану космонавта вивело чергове по-
відомлення з Землі по гучному зв’язку. В останні годи-
ни перед гальмуванням вирішувалося питання, де при-
землятиметься шатл. На випадок сюрпризів із погодою 
була передбачена посадка в Каліфорнії на березі Тихо-
го океану. Там на військовій базі Едвардс є унікальний 
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аеродром із найдовшою в світі посадковою смугою — 
12,1 км. Раніше це місце було дном озера Роджерс, поки 
озеро не висохло, ставши частиною пустелі. На випадок 
аварійних ситуацій у різних частинах світу були запасні 
аеродроми — в Іспанії, Сенегалі, Японії і на Гавайських 
островах.

Однак погода у Флориді, де передбачали посадити 
«Колумбію», була пречудова. А отже, точку призем-
лення міняти не довелося. Вся команда дуже зраділа 
такій новині. Адже саме там їх із нетерпінням чекали 
рідні та близькі.

Неслухняні 
скафандри

Після ретельної перевірки всіх систем корабля 
і забезпечення всіх способів аварійної евакуації 
на випадок непередбачених подій залишалося 
одне — одягнутися в скафандри і зайняти свої міс-

ця. Згідно з правилами, Каденюк і Калпана Чавла повинні 
були допомогти іншим членам екіпажу надіти обмундиру-
вання. Скафандр — громіздкий і складний «одяг». На від-
міну від Землі, в невагомості потрапляння всередину ньо-
го було непростою процедурою.

Спершу треба було помістити в скафандри коман-
дира корабля Кевіна і пілота Стівена Ліндсі. Вони були 

91



найбільше відповідальні за спуск і повинні були пер-
шими сісти у свої крісла. Довелося трохи понервува-
ти — скафандри не втримувалися в одному положенні, 
весь час рухалися, перекручувалися і відпливали геть. 
На щастя, Крігель, для якого це був не перший політ 
у космос, допомагав порадами і підказками. Нарешті 
справу зроблено — Кевін, Стівен, Такао і Вінстон «убра-
лися» в скафандри. Каденюк допоміг Калпані надіти її 
спецодяг. Залишалося менш ніж 20 хвилин до ввімкнен-
ня гальмування двигуна. Всі були готові до спуску, 
а українець ще навіть не починав одягати скафандр.

Леонід вирішив не просити Калпану йому допомогти. 
Вона і так дуже втомилася, а перебуваючи сама в скафан-
дрі, вона б витратила ще більше сил, які потрібні були їй 
під час спуску. Каденюк почав діяти сам. Він розгорнув 
свій новий «костюм» і спробував прилаштуватися поруч 
із ним так, щоб одразу потрапити ногами у штанини. Але 
не так сталося, як гадалося. Неслухняний скафандр не-
вблаганно плив угору, і його аж ніяк не вдавалося втри-
мати, при цьому потрапивши досередини. Космонавт 
зрозумів, що краще змиритися з цим і діяти за обста-
винами. Він підплив до верхньої стінки палуби, до якої 
прилип скафандр, і ліг у невагомості паралельно до ньо-
го. Обережно, намагаючись не робити різких рухів, Лео-
нід став засовувати ноги всередину скафандра. Слід було 
діяти дуже обережно і зважено: трохи сильніше смик-
неш ногою — і обертатимешся в повітрі, як дзиґа. Якоїсь 
миті Каденюк відчув особливий азарт — якомога швид-
ше одягнутися. На Землі все було не так цікаво.

Зрештою, космонавту вдалося притиснутися спиною 
до «стелі». Лежачи обличчям донизу і просмикуючи руки 
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в рукави, він думав про те, що так і не зміг за два тижні по-
льоту позбутися земного сприйняття верху і низу. У кос-
мосі вони були умовними, але Леонід однаково вважав, 
що прилип до стелі. Він сумно всміхнувся — спливали ос-
танні хвилини його життя там, де таке можливо.

Втиснувшись, нарешті, в скафандр, Каденюк від-
штовхнувся від стіни і приплив до своїх черевиків. Одяг-
ти їх виявилося теж непростою справою, але порівняно 
з костюмом космонавта — значно легшою. Впоравшись 
із взуттям, Леонід попросив Калпану допомогти йому 
застебнути замок-змійку, яка йшла від спини через го-
лову і до живота. Американка швидко впоралася з цим. 
Залишалося закріпити на собі парашут і прив’язатися 
до крісла. В запасі було близько чотирьох хвилин.

І навіть у цей момент Каденюк не зміг собі відмовити 
в задоволенні ще раз поглянути на Землю з космосу. Він 
випірнув із середньої палуби і побачив, як Кевін і Стівен 
налаштовували останні прилади перед стартом. Обер-
талися різні механізми, змінювався зовнішній вигляд 
«Колумбії», на очах із космічного корабля вона перетво-
рювалася на великий літак. Леонід востаннє подивився 
в ілюмінатор і зітхнув.

Закріплення в кріслі зайняло близько хвилини. Без 
особливих проблем космонавт пристебнувся ременями 
і нарешті відчув щось на кшталт точки опори — трохи 
призабуте відчуття. І враз його здолала втома — тіль-
ки сівши, космонавт зрозумів, що його м’язи отримали 
серйозне навантаження під час зборів. Леонід встановив 
перед собою планшет, на екрані якого повинні були відо-
бражатися всі стадії повернення на Землю. Пішла остан-
ня хвилина перебування на орбіті.
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Назад до Землі

Командир екіпажу Кевін Крігель по рації дав коман-
ду — заслонити щитки шоломів на скафандрах. Коли 
Каденюк зробив це, його вразила тиша, в якій він 
умить опинився. Тільки тепер він зрозумів, що всі дні 

польоту жив серед постійного шуму механізмів. Він чув своє 
дихання і дивувався, який бо це забутий для нього звук.

Йому стало сумно. Знову нахлинула хвиля смутку 
від розставання з космосом. Леонід знав, що вже за якісь 
півгодини він буде в обіймах гравітації, існування в не-
вагомості стане для нього спогадом, прекрасним сном 
із минулого. Він подивився на прив’язаний мотузком 
до приладів олівець для записів, який плавав у просторі 
середньої палуби, і сказав собі: «Моя мандрівка завер-
шиться, коли він повисне, притягнутий Землею». Каде-
нюк подивився в очі Калпані, яка сиділа навпроти нього, 
і побачив тривогу в її очах. Для неї це теж був перший 
спуск із орбіти. Вони переморгнулися. Неспокій на об-
личчі дівчини змінила усмішка.

У призначений час, секунда в секунду, спрацював 
гальмівний двигун. Почулося глухе гудіння. Воно за-
спокоювало — отже, все йде згідно з наміченим планом. 
У навушниках Леонід слухав розмову Кевіна з Землею, 
з неї було зрозуміло, що зроблено перший крок на шляху 
додому. «Колумбія» почала втрачати швидкість. Точно 
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за дві з половиною хвилини вона повинна була знизитися 
на 87,5 м/с. Опісля було заплановано відключення двигу-
на і входження в атмосферу на висоті близько 100 км над 
землею.

За цей короткий час у голові Каденюка промайнуло 
багато різних думок. Деякі з них були тривожними. Він 
згадав, що «Колумбія» встигла побувати до цього на орбі-
ті вже більш ніж двадцять разів. І хоча всі польоти були 
успішними, а корабель створювався для ста польотів, були 
побоювання, чи витримає космічна машина. Ніхто у всьо-
му Всесвіті не знав, в яку саме з мандрівок «Колумбія» 
не впорається з навантаженнями і дасть збій. Леонід чи-
мало відлітав на літаках на висоті понад 20 км, їх знижен-
ня на землю теж було непростим процесом. Але зі спуском 
з орбіти це не можна було порівнювати. У якийсь момент 
космонавт відчув приреченість — адже він не міг вплинути 
на ситуацію. Це було кепське відчуття. З нього Леоніда ви-
вела Калпана, яка сказала, що тумблер на одному з прила-
дів розташований у неправильному положенні. Каденюк 
перемкнув важіль, і це відволікло його від поганих думок. 
Стрілка, яка показувала відстань до Землі, почала оберта-
тися з величезною швидкістю у зворотному напрямку.

«Колумбія» дедалі глибше занурювалася в атмос-
феру. Вона загрузла в ній, немов корабель обплутали 
безліч щупалець невидимої істоти. Від тертя об повітря 
температура на поверхні корабля сягала 1700 градусів 
за Цельсієм. Через це шатл збоку скидався на снаряд 
із вогненним шлейфом або на метеорит. Це були хвилини 
справжнього випробування техніки на міцність.

Повернення на орбіту вже було неможливе. Передчут-
тя зустрічі з земним тяжінням дедалі дужчало. Леонід 
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вирішив «зловити» цю мить, спостерігаючи за олівцем, 
що висів у повітрі. Він, як і раніше, поволі плавав у не-
вагомості. Каденюк перевів погляд на Калпану, побачив 
її бліде, але спокійне і зосереджене обличчя. І саме цієї 
миті він відчув, як під руками і ногами з’явилася опора. 
Враз перевів погляд на олівець — він уже висів на нитці! 
Достоту, як це було б на Землі! Ця частка секунди і була 
тим самим переходом, який він ловив. По суті, ніякої 
різниці від виходу у невагомість під час старту — просто 
зворотний процес. Перехід з однієї кімнати в іншу.

Гравітація немов обняла Леоніда, огорнула, як м’який 
плед. Це було неймовірне і ні з чим не порівнянне відчут-
тя. Здавалося, що він пірнув у гравітацію, як у воду, і враз 
усе тіло вона сповнила чимось надзвичайно знайомим, про-
никнувши в кожну клітину організму. Раптово Леонід від-
чув те, чого ніяк не очікував, — фізичну і психологічну по-
легкість. Неначе невагомість була тягарем на плечах, який 
він щойно скинув. Це його дуже здивувало. Саме цієї миті 
Каденюк остаточно усвідомив: космічний рейс завершено.

М’яка посадка

Однак політ ще не був закінчений. Не виправда-
лися побоювання щодо погіршення самопочут-
тя. Навпаки, стан більше скидався на ейфорію. 
Циркуляція крові в організмі незабаром повер-

нулася до земного режиму. Леонід думав, що різкий пере-
хід викличе головний біль і нудоту, а натомість зауважив, 

97



наскільки ясніше і швидше запрацювала його свідомість. 
Змінився й зір — він став чіткішим.

І раптом зник зв’язок із Землею. У навушниках пови-
сла тиша, яка зовсім не тішила, — в ній було щось зло-
вісне. На висоті близько 80 км «Колумбія» залишилася 
наодинці з собою. Каденюк знав, чому так відбувається. 
Оболонка палаючої плазми, яка виникла навколо кора-
бля, заважала радіозв’язку з Центром управління польо-
том. Це було передбачувано. І однак лякало.

За десять хвилин у навушниках виник характерний 
тріск. Зв’язок поновився. Леонід видихнув і розсла-
бився. Змінилися і звуки за бортом корабля — з’явив-
ся знайомий шум тертя об повітря, такий звичний для 
пасажирів літаків. «Колумбія» таки витримала найсер-
йозніше перевантаження. За поведінкою шатла було 
помітно, що Кевін і Стівен уже впевнено почуваються 
і контролюють спуск.

На висоті 11 км корабель повністю перейшов на ручне 
управління. Каденюк зрозумів це за характером польо-
ту — в ньому вже відчувався тотальний контроль пілота. 
Леонід уявив себе на місці Кевіна Крігеля, прокручував 
у голові всі дії, які той здійснював, готуючись до посад-
ки. Захопившись цим, Леонід навіть не відчув торкання 
землі — настільки м’якою і непомітною була посадка. 
І враз його неначе штовхнули в спину — це відкрився 
величезний 12-метровий парашут у хвості «Колумбії». 
Корабель перейшов на різке гальмування. Подолавши 
близько двох кілометрів посадкової смуги, він зупинив-
ся. Запала цілковита тиша. У рації теж не було ані звуку. 
Дві-три хвилини команда «Колумбії» не полишала своїх 
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місць, насолоджуючись цим спокоєм. Нарешті Кевін дав 
команду відв’язуватися від крісел.

Місію STS-87 космічного корабля багаторазового ви-
користання «Колумбія» виконано. Політ тривав 15 днів 
16 годин 35 хвилин і 1 секунду.

Запитання

  Що може статися з космічним кораблем,  
якщо під час спуску він заходить в атмосферу  
під неправильним кутом?

  Яка різниця між тим, що людина на власні  
очі бачить на орбіті, і фотографіями? 

  Як Леонід Каденюк одягав скафандр перед  
спуском «Колумбії» на Землю?

  Що відбувається з космічним кораблем  
під час спуску на Землю, коли він входить  
у щільні шари атмосфери?

  Як саме Каденюк відчув, що повернувся  
у поле земного тяжіння?
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РОЗДІЛ
ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПОЛЬОТУ
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Космос — не нескінченна порожнеча. Він 
сповнений необхідною нам інформацією. 
Людство розвивається за підказками 
з космосу.

Леонід Каденюк

Леонід розстебнув ремені, що втримували його 
у кріслі, й повільно звівся на ноги. Це було 
водночас забуте і знайоме відчуття — сила, 
яка притягувала до землі. Каденюк обережно, 

ледь перестявляючи ноги, ступив перший крок. Потім 
другий. Калпана Чавла, що сиділа навпроти, з цікаві-
стю спостерігала за його кумедними і хисткими руха-
ми. Відчувши впевненість, Каденюк попрямував до ін-
шого відсіку корабля.

Першим його поривом, цілковито інстинктивним, 
було бажання пірнути в отвір, як він це неодноразово ро-
бив у невагомості. Однак космонавт притлумив цей по-
рив і попрямував до виходу. Але зробив це занадто швид-
ко для такої ситуації, коли не можна було робити різких 
рухів. Коли його побачив колега по екіпажу Вінстон 
Скотт, він стривожився і попросив Каденюка переміща-
тися повільніше. Перший український космонавт не-
квапом рушив до великого люка, крізь який можна було 
вийти з «Колумбії». За ним уже долинали чиїсь голоси.

Доклавши чимало зусиль, Леонід спершу розбло-
кував, а опісля штовхнув і відчинив 130-кілограмові 
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круглі двері корабля. Люди з Землі справили на нього 
сильне враження — вони були зовсім не подібні на його 
товаришів, з якими він літав на орбіту і до яких так звик 
за п’ятнадять днів. У їхніх обличчях читалися не кос-
мічні, а цілковито земні турботи. Каденюк вдихнув по-
вітря і зрозумів, наскільки воно відрізнялося від повітря 
на орбіті. На борту «Колумбії» був завжди свіжий, але 
штучний кисень, із якимсь металевим присмаком. А на 
Землі — ні.

Ступивши кілька кроків посадкою смугою, Каденюк 
зупинився, вражений простою і ясною думкою: його мрії 
більше немає, вона здійснилася. Він побував у космосі.

Перші дні на Землі

Після двох тижнів у тісному космічному кораблі будь-
який відкритий простір справляв сильне враження 
на Каденюка. Він захиляв голову і дивився на небо 
так, ніби бачив його вперше в житті. Воно викли-

кало дуже теплі і родинні відчуття. Ті ж відчуття були і від 
дотику до землі. Хотілося весь час ходити по ній, усвідом-
люючи твердість цієї опори і її тяжіння. Хотілося милува-
тися деревами і рослинами. Бути серед будь-яких людей — 
знайомих і незнайомих. Ходити по крамницях, керувати 
автомобілем, їсти нормальну «земну» їжу. Виникло гостре 
бажання повернутися до звичайного життя, яке тепер по-
стало перед космонавтом у нових незвичних барвах.
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Спочатку дуже дивними здавалися світанки і заходи. 
Сонце занадто повільно піднімалося вранці й опускалося 
ввечері. Часом Леонідові здавалося, що воно просто за-
висло в повітрі і зупинилося. Порівняно з днем на орбіті, 
який тривав 90 хвилин, земна доба тривалістю 24 години 
здавалася нескінченною.

Неймовірні нові відчуття дарував прийом душу. Ка-
денюк міг стояти під струменями води нескінченно дов-
го — так вражало його те, що вона вільно стікала по його 
тілу під впливом гравітації. Намагаючись контролювати 
своє самопочуття, Леонід змінював температуру від хо-
лодної до гарячої. Ніколи в житті він не радів контакту 
з водою так, як у перші дні після польоту.

Звичайним станом у цей період була хронічна втома. 
Леоніду здавалося, що він ніяк не може вдосталь виспа-
тися. Після сеансів сну на стіні середньої палуби «Ко-
лумбії» той м’який тиск, який відчувався у звичайному 
ліжку, дарував нескінченну радість. У поєднанні з про-
сторою кімнатою, в якій були вільно розставлені предме-
ти, це створювало особливий комфорт, якого так браку-
вало на орбіті. Коли Леонід засинав, до нього повертався 
космос — у снах. Там він знову був на борту «Колумбії», 
з тими ж турботами, незручностями і шаленою красою, 
яка відкривалася за ілюмінатором. Сни були такими ре-
алістичними і яскравими, що, прокидаючись, Каденюк 
якийсь час не міг визначити, де саме він перебуває: в кос-
мосі чи на Землі.

При цьому режим сну був дуже специфічним, не як 
у звичайних людей. Повернувшись на Землю, Леонід 
якийсь час за інерцією жив за космічним часом. Він ча-
сто прокидався пізно вночі — саме тоді, коли у команди 
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«Колумбії» був підйом і початок робочого дня. Незаба-
ром накочувало гостре відчуття голоду, яке в перший 
тиждень по поверненні неможливо було вгамувати. Ор-
ганізм, який за час польоту втратив три кілограми, зно-
ву і знову вимагав поповнення запасів енергії. Каденюку 
швидко вдалося відновити нормальну вагу.

Але найбільшою проблемою стали болі у м’язах. 
Відвиклі від навантажень, вони втомлювалися і боліли 
після дій, які звичайному землянинові даються легко 
і вільно. Навіть просто полежати — для космонавта піс-
ля польоту — серйозне завдання. М’язи корпуса в різних 
місцях подавали больові сигнали, які вимагали зміни 
положення і розминки. Найскладнішим періодом була 
перша година після пробудження — все тіло нило після 
сну і потребувало часу і зусиль, щоб повернутися до нор-
мального стану. Втім, уже за два тижні все було в нор-
мі. Весь цей час Леонід жив у США разом із дружиною 
і сином, перебуваючи під наглядом і контролем лікарів. 
Вони всіляко допомагали йому повернутися до звичного 
життя на рідній планеті.

104





Поїздка по Америці 
і повернення 
до України

Незважаючи на втому, в перші два тижні після по-
льоту в Каденюка був дуже насичений графік зу-
стрічей. Він тепер був знаменитістю — спілкуван-
ня з ним прагли журналісти, вчені, чиновники 

та звичайні люди. Політики пропонували йому вступити 
в свої партії — пропозицій було відразу декілька. Він від 
усіх відмовився.

Найактивніше спілкування до від’їзду на батьківщи-
ну у нашого першого космонавта було з українцями, які 
живуть в Америці. Вони не лишень пишалися його вчин-
ком, а й сприймали спілкування з ним як можливість бо-
дай таким чином тримати зв’язок з Україною. Для них 
він був героєм, який приїхав звідти, де залишилося їхнє 
коріння. По завершенні процесу адаптації лікарі були 
готові відпустити Каденюка додому. Космонавт на за-
прошення українців, які живуть у США, здійснив поїзд-
ку кількома містами.

Однак ще до цього турне Леонід здійснив риту-
ал, який був для нього важливою частиною поїздки 
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в Америку. Перед польотом у космос брат Володимир 
передав йому дві пробірки з землею із їхнього сімейного 
саду в Клішківцях. Це були символічні знаки, послання 
з рідної країни, за допомогою яких Каденюк хотів закрі-
пити свій зв’язок з Америкою — країною, яка допомогла 
здійснити його мрію. Землю з однієї пробірки він виси-
пав біля будинку, в якому прожив майже рік, готуючись 
до польоту. Вміст другої — неподалік від входу в будівлю 
американського космічного агентства NASA, де прохо-
див підготовку.

Із Г’юстона Каденюк вилетів у Чикаго. За десять днів 
устиг побувати в Клівленді, Нью-Арку, Нью-Йорку і Ва-
шингтоні. Відвідав Білий дім, Пентагон і Всесвітній тор-
говий центр. У кожному місті обов’язковою частиною 
програми була зустріч із місцевими українськими грома-
дами. Зали, прикрашені прапорами і гербами України, 
були завжди переповнені. Багато із слухачів приходили 
спілкуватися з Каденюком у вишиванках. У них завжди 
було багато запитань — не тільки про космос і політ, а й 
про життя в Україні. Чимало з них добре знали україн-
ську мову і навіть зберігали у вимові особливості діалек-
тів. До програм зустрічей із космонавтом входили і кон-
церти української пісні.

Останнім пунктом американських подорожей Ка-
денюка була зустріч у Вашингтоні з послом України 
в США. Космонавта урочисто привітали з удалим польо-
том на орбіту і провели додому. 12 січня 1998 року з ае-
ропорту у Вашингтоні перший український космонавт 
вилетів на літаку Іл-62 до Львова. Так закінчився аме-
риканський період Каденюка тривалістю рік і два міся-
ці. Пролітаючи над Атлантичним океаном, він дивився 
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в ілюмінатор і порівнював картину за вікном із тим, що 
бачив з борту «Колумбії». Звичайно, космічна краса 
справляла більше враження.

У Львові на Каденюка чекала коротка зустріч-обід 
та спілкування з журналістами. Незабаром літак знову 
здійнявся в повітря, щоб доправити українського космо-
навта до Києва. В аеропорту «Бориспіль» на нього чекали 
сотні людей і десятки телекамер. До трапу літака вико-
тили червону килимову доріжку. Побачивши її, Каденюк 
страшенно розхвилювався. Цієї миті він по-справжньому 
відчув, що його політ був не тільки його особистою істо-
рією, а й частиною історії рідної країни. Це була остаточ-
на крапка в його космічній місії. 



Запитання від 
Папи Римського

Політ на «Колумбії» розділив життя Каденюка 
на дві частини — до і після польоту. Відтепер 
він весь час перебував у центрі уваги. Його ім’я 
не сходило зі сторінок газет і журналів, про нього 

знімали телесюжети і документальні програми. Він став 
унікальною людиною у своїй країні.

Не минуло й року, як Леонід зумів реалізувати свою 
нову маленьку мрію — запросити до України членів екі-
пажу, з якими побував на орбіті. У вересні 1998 року при-
їхали троє — Кевін Крігель, Такао Дої і Калпана Чавла. 
Приїхали з сім’ями. Каденюк був щасливий, що може 
показати їм свою батьківщину, про яку так багато роз-
повідав. Разом зі своїми космічними друзями він об’їхав 
Київ, Дніпро, Чернівці та побував у рідних Клішківцях. 
У столиці заморських астронавтів нагородили орденами 
і почесними відзнаками, в їхній присутності Каденюк пе-
редав українським депутатам Державний прапор і Кон-
ституцію, які побували в космосі.

Але найтеплішою була поїздка з гостями у рідне село 
Каденюка. Дорогою з Чернівців до Клішківців уздовж 
дороги стояли сотні людей, які вітали членів екіпажу 
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«Колумбії». А вже на місці Леонід познайомив друзів 
зі своєю мамою, влаштував їм екскурсію по будинку 
і саду, сфотографувався з усіма на пам’ять. Це була зу-
стріч, яка нагадала йому про життя в космосі і стала од-
нією із головних подій у житті після польоту.

Ще одним подібним епізодом виявилося спілкування 
з Папою Римським Іваном Павлом II. У 2001 році Понти-
фік приїжджав до Києва і зустрічався з найвідомішими 
українцями. Серед гостей був і Каденюк. Коли настала 
його черга поговорити з Папою, він відрекомендувався 
космонавтом. Почувши це, Іван Павло II помітно пожва-
вився. Не випускаючи руки Каденюка зі своєї долоні, він 
пильно подивився йому в очі і запитав:

— Мені дуже приємно бачити космонавта. А як там, 
в космосі?

Леоніда вразило, наскільки легко і невимушено Папа 
поставив своє запитання — так, ніби він був звичайною 
людиною. Розуміючи, що часу докладно відповідати не-
має, космонавт сказав:

— Дуже красиво і цікаво.
Уважним поглядом Іван Павло II вдивлявся в облич-

чя Каденюка, немов хотів знайти там щось особливе. При 
цьому Папа продовжував тримати його руку, тим самим 
виявляючи свою особливу шанобу. Леоніду захотілося 
розповісти йому про космос щось іще, але він вчасно зро-
зумів, що це недоречно. Понтифік ще раз потиснув доло-
ню Каденюка і провів його виразним поглядом, в якому 
читалися цікавість і повага. Ця хвилина назавжди вріза-
лася в пам’ять космонавта, залишилася в ньому світлим 
спалахом. Мить, яка показала, наскільки велика відпо-
відальність йому випала в житті.
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Запитання

  Чим відрізнялося повітря на борту «Колумбії»  
від звичайного повітря на Землі?

  Які звичайні явища і заняття викликали особливі 
відчуття у Леоніда Каденюка після польоту?

  З якою фізичною проблемою йому довелося 
мати справу в перші два тижні після повернення 
на Землю?

  Який символ залишив Каденюк в Америці біля  
двох будівель перед від’їздом?

  Хто приїжджав до Каденюка в гості менше ніж  
за рік по його поверненні до України?

  Яке запитання поставив космонавтові  
Папа Римський Іван Павло II?
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РОЗДІЛ
ШЛЯХ У БЕЗМЕЖЖЯ
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Якщо іншопланетяни нас вивчають, то, 
сподіваюся, розуміють, що ми не такі 
вже й лихі істоти.

Леонід Каденюк

Всесвітня слава зробила Каденюка затребуваною 
людиною. Що тільки йому не пропонували. Він 
працював в авіаційних військах, в Генеральній 
військовій інспекції, був помічником Президента 

України з питань космонавтики, займався національною 
безпекою і обороною. У 2002 році він все-таки вирішив 
пов’язати своє життя з політикою і став народним депу-
татом України. Отримав кілька орденів. Але Каденюка 
вабили не слава, нагороди і перемоги над суперниками 
з інших партій. Він і далі мріяв про космос.

У січні 2003 року сталася одна з найсумніших подій 
у житті Леоніда. Корабель «Колумбія», на якому він по-
над 250 разів облетів Землю, зазнав аварії. Сталося це 
на етапі спуску шатла, під час його проходження крізь 
атмосферу. Не витримала обшивка на одному з крил, че-
рез високу температуру виникла пожежа — все закінчи-
лося вибухом на висоті 65 км над Землею. Це був 28-й по-
літ «Колумбії» на орбіту. І останній. Загинули всі семеро 
астронавтів.

Але не загибель корабля приголомшила Каденю-
ка, а те, що у складі екіпажу була Калпана Чавла, його 
друг і колега. Був у ньому також Кріс Хазбенд — той 
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самий чоловік, якому він у 1997 році довірив утішати 
своїх близьких на випадок власної загибелі. Леонід ба-
гато пережив, поки працював льотчиком-випробувачем, 
не раз він втрачав друзів через катастрофи. Але загибель 
Калпани стала для нього найбільшою втратою.



Все життя 
в одній книзі

Каденюк розумів, що його досвід льотчика-випробу-
вача та космонавта безцінний для України. І цей 
досвід треба якось увічнити, записати для при-
йдешніх поколінь. Так народилася ідея написати 

книжку «Місія — космос». У 2009 році космонавт її ви-
пустив. У цю книжку Каденюк вклав свої найдорожчі 
думки і почуття, весь свій величезний досвід і знання.

Він написав у ній все, що думає про ідею іншопла-
нетного розуму і про те, які, можливо, на вигляд меш-
канці далеких світів, як вони поводяться. Йому ніколи 
не подобалося, що у фільмах люди зазвичай зображують 
прибульців агресивними завойовниками. Творці такого 
кіно налаштовують людство проти космосу. Він завжди 
з жартами і теплотою говорив про можливу зустріч з ін-
шими цивілізаціями у Всесвіті: «У мене так часто запи-
тують про іншопланетян... Я вже шкодую, що не бачив 
їх. Думаю, це явно не зелені чоловічки, як їх показують 
по телевізору. І вони розумні. Я не вірю, що вони агре-
сивні. Але вони так далеко від нас, що не можуть вий-
ти на зв’язок». Каденюк завжди вірив, що ми в космосі 
не самі, окрім нас є ще розумні істоти.
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Він написав у книзі про те, що дуже важливо ретельно 
досліджувати Місяць. Причина перша — з нього можна 
більш точно обчислювати астероїди, які летять із різних 
кінців Усесвіту в напрямку Землі. Причина друга — в мі-
сячному ґрунті закладені величезні запаси газу. Причи-
на третя — з Місяця зручніше стартувати при польотах 
на Марс.

«Місія — космос» — це також книжка про те, як 
подолати страх, коли потрапляєш на орбіту. Каденюк 
розповів, що немає людей, які не бояться. Але є люди, 
які вміють керувати власним страхом, і ті, хто дозволяє 
йому панувати над собою. Для нього одним із найкращих 
способів подолати страх була робота. Автор докладно 
описав, як турбота про рослини допомогла йому забути 
про свої найгірші думки і виснажливі тривоги.

У книзі Каденюк зізнався, що політ на орбіту змінив 
його ставлення до вищого інтелекту і науки. Леонід ци-
тував слова американського астронавта Джона Гленна: 
«Після того, що бачиш в ілюмінаторі, неможливо не по-
вірити в Бога». У нього були подібні відчуття, коли він 
розглядав Землю, перебуваючи на «Колумбії». Леонід 
говорив собі, що якщо існує така приголомшлива краса, 
значить у неї, безсумнівно, є творець. Це не означало, що 
Каденюк перестав вірити науці. Він просто збагнув, що 
вона не відповідає на всі запитання.

Леонід Каденюк докладно розповів про те, як космос 
змінив його свідомість. Як разюче, порівнянно з триви-
мірним простором Землі, змінюється життя за межами 
гравітації. Космонавт описав, як вдивлявся в темряву 
Всесвіту крізь ілюмінатор «Колумбії» і бачив п’ятивимір-
ний і шестивимірний простір. Він назвав його ідеальним, 
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не обмеженим ані поверхнею планети, ані стінами, зведе-
ними на ній. Каденюк пояснював, що, навчившись ство-
рювати такі простори, людство здійснить прорив і зможе 
мандрувати в часі. Він був упевнений в тому, що способи 
космічних польотів зміняться так, що не знадобиться ні-
яке пальне — можна буде використовувати силу магніт-
них полів космосу.

Але найбільш зворушливі сторінки Каденюк при-
святив тому, яка беззахисна Земля з космосу. Здається, 
що вона відкрита для атаки будь-якого астероїда, який 
може прилетіти з космосу. На тлі його жорстоких умов 
і законів існування такої планети, як Земля, здається 
справжнім дивом. Тільки милуючись нею з орбіти, мож-
на по-справжньому гостро відчути, як людям пощастило 
з таким «будинком».

Тому Каденюку такими безглуздими здавалися за-
клики якнайшвидше летіти досліджувати Марс. Він по-
годжувався, що це теж необхідно, але писав про те, що 
спершу слід навести лад на Землі. Навчитися спрямову-
вати зусилля людей на творення і збереження, боротися 
з прагненням руйнувати. Прірва між людиною і приро-
дою здавалася Каденюку жахливою і прикрою. Коли він 
дивився в ілюмінатор «Колумбії», було очевидно, що все 
живе на планеті — єдиний організм. І, принижуючи при-
роду, людство принижує себе.

Каденюк згадував у книзі, як він розглядав тонкий 
шар атмосфери, що огортає Землю, і думав про її враз-
ливість. Цей напівпрозорий шар навколо планети був 
єдиним захистом для живих істот від катаклізмів і ви-
мирання. Космонавт із сумом думав про те, як бездумно 
люди руйнують атмосферний шар, забруднюючи повітря 
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отруйними газами. Там, на висоті в сотні кілометрів, він 
розумів — кожен землянин відповідальний за свій ве-
ликий космічний будинок. І з обуренням думав про те, 
скільки ядерної й хімічної зброї люди створюють, щоб 
поставити себе на грань самознищення. Йому здавало-
ся це жахливою безглуздістю, нісенітницею, абсурдом. 
Земля скидалася на велику розгорнуту книжку, прочи-
тати яку змогли лише деякі щасливчики — ті, кому по-
щастило побувати в космосі. І він був одним із них.

Після виходу книги «Місія — космос» Каденюк їз-
див містами України, зустрічався зі студентами, шко-
лярами, читачами в книгарнях. Він дуже хотів донести 
написане до якомога більшої кількості людей, відкрити 
їм очі на красу й унікальність нашої планети. Він робив 
це не для того, щоб привернути до себе увагу, а щоб по-
ділитися любов’ю до Землі, якою сповнилося його серце 
після польоту в космос.
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Останній маршрут

Навіть коли Каденюку минуло 60 років, він продов-
жував думати про повернення у невагомість. Його 
новою мрією стало бажання вийти у відкритий 
космос і зробити якусь корисну для людства робо-

ту. У Леоніда не було ані страху, ані сумнівів у тому, що він 
упорається з цим завданням.

Він ретельно стежив за собою і вів виключно здоровий 
спосіб життя. Не вживав калорійних продуктів із великою 
кількістю холестерину. Дізнавшись із тибетської медици-
ни, що картопля шкідлива для організму людини, нама-
гався уникати її вживання в їжу. Пояснював: у цьому ово-
чі міститься речовина, яка осідає на стінках кровоносних 
судин і засмічує їх.

Вдома Каденюк намагався підтримувати дух єдності 
і взаємодопомоги. Разом із дружиною, молодшим сином 
Дмитром і псом Аяксом часто ходив на прогулянки — всі 
дуже любили природу. У стосунках із сином Леонід на-
магався дотримуватися правила, що він не тільки бать-
ко, а й друг. Так було і зі старшим сином Володимиром, 
який народився на десять років раніше за Дмитра. Каде-
нюк ніколи не наполягав, щоб вони йшли його стопами 
і ставали льотчиками. Він був навіть радий, що хлопці 
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не пов’язали своє життя з такою небезпечною професією. 
Звичайно, батько б пишався ними, якби вони теж прагну-
ли полинути в небо і в космос. Але це завжди було приво-
дом для переживань за життя дітей. «Байдуже, про яку 
професію ти мрієш. Головне — мріяти. Це надає сил ро-
сти і йти вперед», — казав він.

Мрії і великі цілі були орієнтирами в житті Каденюка. 
Він мріяв, що людство навчиться приручати величезні по-
токи світлової енергії, яка накриває Землю з Сонця, і поз-
будеться залежності від нафти. Скромно мріяв про те, щоб 
якесь небесне тіло назвали його ім’ям, і це сталося — ас-
тероїд №399673, відкритий на початку XXI століття в Ан-
друшівській обсерваторії Житомирської області, в 2017 
році назвали Каденюком.

Він писав наукові праці і постійно тримав себе в формі, 
даючи тілу регулярні навантаження. Коли Леоніду було 
65, а журналісти запитували, як він доглядає своє тіло, він 
відповідав: «Мій спортивний зал — стадіон, дорога і приро-
да». Змалечку, ще у школі, він засвоїв, що один із найко-
рисніших видів спорту — біг. Але регулярно бігати почав 
тоді, коли 25-річним потрапив до загону космонавтів. По-
трібно було підтримувати стабільні показники серцево-су-
динної системи. Десятиліттями Каденюк дотримувався 
правила — три-чотири рази на тиждень пробігати по 10 км. 
Після таких рейдів він відчував, що працює все тіло.

Пробіжки були способом життя Леоніда Каденюка, 
вони дарували йому відчуття повноти життя. Він виходив 
на вулицю і підкоряв свої кілометри за будь-якої погоди — 
і в дощ, і в мороз. Якось виробники одних ліків вирішили 
скористатися відомим ім’ям космонавта і стали друкувати 
в газетах рекламу, де Каденюк нібито розповідав, як йому 
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допоміг цей препарат відновитися після польоту в космос. 
Потім йому довелося пояснювати журналістам, що це була 
нахабна брехня, вигадана з метою наживи.

Вранці 31 січня 2018 Леонід Каденюк вирушив у свій 
традиційний забіг вулицями Києва. Незабаром йому стало 
зле — заболіло серце. Перехожі, які побачили, що відбува-
ється, викликали «швидку». Лікарі не встигли. Перший 
космонавт України помер до їхнього приїзду.

За три дні йому було би 67 років.
Леоніда Каденюка поховали в Києві. Попрощати-

ся з Героєм України приїхало багато його односельців 
із Клішківців. Він не забував рідного краю, часто туди на-
відувався. Для багатьох жителів села він був об’єктом гор-
дості, натхненником. Як і для тисяч українських хлопча-
ків, які мріють про політ у космос.

Кожному з них варто пам’ятати слова Каденюка. Сло-
ва, які допомагають зрозуміти — немає кордонів і меж, є 
лише вічна загадка світу, яку ми намагаємося збагнути: 
«Внутрішній світ людини можна порівняти зі Всесвітом, 
а порошинка цілком може бути її моделлю... Нові знан-
ня про космос породжуватимуть нові запитання. І так — 
до безкінечності».
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Запитання
  Про що написав у своїй книзі «Місія — космос» 
Леонід Каденюк?

  Що думав про атмосферу Землі український 
космонавт, коли спостерігав за нею з космосу?

  Як Каденюк підтримував своє здоров’я і фізичну 
форму?

  Скільки разів на тиждень і яку відстань він зазвичай 
пробігав?
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