                               Lajka 

Fenka, která dobyla vesmír.
Zemřít pro slávu. Tak by se dal popsat osud psí legendy - fenky Lajky, která coby první živá bytost letěla v roce 1957 do vesmíru a otevřela tak cestu lidem. Připomeňme, že první člověk, Jurij Gagarin, letěl do vesmíru o necelé čtyři roky později, 12. dubna 1961.

Lovecké plemeno zvané východosibiřská lajka pochází z oblasti mezi Jenisejem a poloostovem Kamčatka. Domovem nečistokrevné, ale proslavené Lajky byly ulice Moskvy. Její příběh by mohl být námětem hollywoodského filmu, jen by chyběl happy end. Obyčejná zatoulaná fenka z ulice byla odchycena a spolu s dalšími psy postupně připravována na cestu ke hvězdám. Na cestu, která z ní udělala jednoho z nejznámějších psů na světě.¨
Původně byla pojmenována Limončik - Citronek, ale nakonec si lidé okolo ní zvykli nazývat ji prostě Lajkou. Možná proto, aby jim tolik nepřirostla k srdci, protože byla od počátku odsouzená k záhubě.
Stejně jako při startu prvního umělého satelitu Sputnik 1 se nepočítalo ani s návratem družice Sputnik 2. Navzdory tomu, že na její palubě měl letět první živý vesmírný průkopník... Dopředu bylo jisté, že by Lajka shořela při závěrečném vstupu družice do atmosféry. Než by se však technické nedostatky spojené s případným návratem vyřešily, mohli by v kosmickém výzkumu Sověty dohonit Američané. A tak nezbýval čas.

Žila týden, nebo jen pár hodin?
Cesta Lajky na oběžnou dráhu se uskutečnila 3. listopadu 1957. V kabině družice byla fenka připoutaná, aby se uvnitř neotáčela. Potravu měla ve formě želé. O tom, jak dlouho v kosmu opravdu přežila, se spekulovalo přes čtyřicet let. Původně panovalo přesvědčení, že Lajka žila na oběžné dráze ve Sputniku pět dní, někdy se uvádělo, že i celý týden. Potom prý byla šetrně usmrcena přerušením dodávky kyslíku.

Odlišné poznatky zveřejnil moskevský biolog Dimitrij Malašenkov na Světovém kosmonautickém kongresu v roce 2002 v americkém Houstonu. Podle něj Lajka v kabině družice zemřela již pět, nejdéle sedm hodin po startu na následky přehřátí organismu, strachu a stresu. Sputnik s jejím mrtvým tělem obletěl Zemi ještě 2570krát. Až po pěti měsících, 4. dubna 1958, byl naveden do atmosféry, kde shořel. Od těch časů stojí v kazašské stepi pomníček věnovaný Lajce - první psí dámě ve vesmíru.

Lajka měla své psí i jiné zvířecí pokračovatele. Někteří dopadli podobně smutně, jiní měli víc štěstí. V roce 1960 ve Sputniku 5 kroužily na oběžné dráze jeden den fenky Bělka a Strelka, které se vrátily zpět na Zemi. Ale až bezpečné lety fenky Černušky v březnu 1961, kterou na palubě Sputniku 9 doprovázelo několik myší a guinejský vepřík, a Zvězdušky ve Sputniku 10 potvrdily, že let člověka do vesmíru a jeho návrat na Zemi je uskutečnitelný.

Ale kdo by si pamatoval všechna ta jména? Všeobecně známé zůstalo jen to jediné - Lajka.

Lajka letící do vesmíru.Zvíře které se proslavilo tím že ho Rusové poslali na smrt.
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obrázky Lajky
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