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lfa to 450 ton !elastwa, które  
z pr"dko#ci$ niemal 8000 km/h 
okr$!a Ziemi" na wysoko#ci oko-

%o 400 km. Pozostaje na orbicie ju! niemal 
5000 dni, s%u!$c za kosmiczne laborato-
rium i miejsce eksperymentów z dziedziny 
biologii, &zyki, astronomii czy meteorolo-
gii. W stanie mikrograwitacji ludzie mog$ 
tam przebywa' naprawd" d%ugo. Jednym  
z rekordzistów by% Carl Waltz, którego jed-
norazowy pobyt na stacji trwa% 196 dni. 
Gdy przygotowywa% si" do misji, sztab 
psychologów dba% o zapewnienie mu ta-
kich warunków, by przetrwa% d%ug$ roz%$k"  
z domem. Zapytano go wtedy, jakie rzeczy 
chcia%by zabra', by umila%y mu czas. Jedn$ 
z wymienionych by% keyboard. W ten spo-
sób na orbicie zabrzmia%a muzyka. Nie po 
raz pierwszy i na pewno nie ostatni.

Wielu astronautów to wykszta%ceni mu-
zycy. Istnieje nawet amatorski zespó% rocko-
wy z%o!ony wy%$cznie z bywalców kosmo-
su. Za%o!ono go w Houston w 1987. Sk%ad 
Max Q jest zmienny; obecnie gra w nim 11 
osób. Nazwa pochodzi od terminu okre#la-
j$cego maksymalne ci#nienie, które dzia%a 

na wchodz$cy w ziemsk$ atmosfer" statek 
kosmiczny. Na stacji bywa%y ju! ró!ne in-
strumenty. Poza keyboardem grano tam na 
gitarach, saksofonie, a nawet australijskim 
didgeridoo. Ellen Ochoa w swój pierw-
szy lot orbitalny zabra%a (et poprzeczny. 
Wprawdzie mia%a tylko jedn$ okazj", by 
na nim zagra', ale za to nagranie wideo  
z tego koncertu tra&%o potem do wielu szkó%  
w ramach programu edukacyjnego. Ochoa 
w wywiadzie wyja#nia, !e na krótkich lo-
tach, s%u!$cych g%ównie dostarczeniu za-
opatrzenia i cz"#ci serwisowych, nie ma 
czasu na nic innego poza zaplanowanymi 
zaj"ciami. W tej sytuacji wzi"cie (etu by%o 
raczej symbolem ni! szans$ na orbitalne 
muzykowanie. Zupe%nie inaczej sytuacja 
wygl$da w przypadku rezydentów stacji. 
Im zawsze przys%uguje czas wolny, szcze-
gólnie w niedziel". Jest wtedy szansa wzi$' 
instrument i pogra' dla siebie lub reszty 
za%ogi. Dla Carla Waltza mo!liwo#' grania 
tam na górze to bardzo namacalny sposób 
utrzymania %$czno#ci z jego #wiatem. Na 
co dzie) cz"sto grywa w ko#ciele w swojej 
rodzinnej miejscowo#ci, #piewa w zespole 
i jest znany ze znakomitego imitowania 
g%osu Elvisa Presleya. „Niektórzy koledzy, 
lec$c na orbit", wol$ si" zupe%nie odci$' od 
ziemskich spraw. Ze mn$ jest inaczej. Wol" 
je zabra' ze sob$. Nie ma przecie! znacze-

nia, jak d%ugo przebywa si" w kosmosie. 
Wszyscy wiemy, !e wrócimy na Ziemi"  
i do !ycia, które tam zostawili#my.” – mówi 
Waltz.

Jednak to, co dla astronautów jest rado-
#ci$, ekipie przygotowuj$cej lot przyspa-
rza dodatkowej pracy. Specjali#ci od bez-
piecze)stwa d%ugo i skrupulatnie badaj$ 
wszystko, co tra&a na Alf". Elektroniczna 
klawiatura mo!e by' *ród%em promienio-
wania elektromagnetycznego, które jest  
w stanie zak%óci' dzia%anie wra!liwych sys-
temów pok%adowych stacji. Robi si" wi"c 
wszystko, by to promieniowanie zminima-
lizowa'. Jednym ze sposobów jest umiesz-
czenie instrumentu w metalowej obudo-
wie, która sprawia, !e emituje on mniej 
fal ni! w oryginalnej plastykowej. Ka!da 
substancja, z której buduje si" instrumen-
ty, jest równie! sprawdzana pod k$tem 
emisji gazów. Jeszcze na Ziemi umieszcza 
si" próbk" w specjalnej szczelnej komorze 
i przez trzy dni wygrzewa w temperaturze 
oko%o 50 stopni Celsjusza. Potem dok%ad-
nie bada si" st"!enie gazów w pomiesz-
czeniu. Stacji kosmicznej nie da si" prze-
wietrzy', wi"c ka!dy gaz mo!e stanowi' 
zagro!enie dla jej mieszka)ców. Na szcz"-
#cie najcz"#ciej spotykanymi substancjami 
s$ opary alkoholi u!ywanych jako sk%adnik 
#rodków do czyszczenia instrumentów.  
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A one, jak wiadomo, nie nale!$ do substancji 
mocno szkodliwych. Co innego toksyczny 
i rakotwórczy w wi"kszych dawkach ben-
zen, który jest jednym z najwa!niejszych 
rozpuszczalników, jak i substratów wielu 
zwi$zków w syntezie organicznej (s%u!y 
m.in. do produkcji tworzyw sztucznych, 
w%ókien syntetycznych, barwników, leków, 
detergentów i pestycydów). Jego obecno#' 
w emitowanych oparach mo!e sprawi', !e 
instrument w kosmos nie poleci. 

Na koniec pozostaje jeszcze problem 
%atwopalno#ci. Instrumenty takie jak gi-
tary pozwala si" astronautom zabra' pod 
warunkiem, !e b"d$ si" nimi troskliwie 
opiekowa' i zawsze dba', by po koncercie 
tra&a%y do specjalnych futera%ów.

Czy muzyka w kosmosie brzmi inaczej 
ni! na Ziemi? Ci, którzy j$ s%yszeli i grali, 
mówi$ zgodnie, !e nie. Fizyka d*wi"ku  
w stanie mikrograwitacji jest taka sama, jak 
w ziemskiej sali koncertowej. Jedyne, co na 
pewno si" zmienia, to sposób trzymania 
instrumentu i postawa muzyka. Graj$c np. 
na (ecie, trzeba mie' stopy w specjalnych 
uchwytach. Nawet niewielkie ilo#ci wdmu-
chiwanego do ustnika powietrza mog$ 
bowiem sprawi', !e cz%owiek i jego instru-
ment zaczn$ powietrzny taniec po pok%a-
dzie stacji. Nawet mimo tego zabezpie-
czenia muzyk wci$! czuje si%y poruszaj$ce 
jego cia%em, gdy gra. Takie rzeczy to tylko 
w kosmosie. W przypadku gitary zb"dny 
okazuje si" pas do zawieszania jej na szyi,  
a przypadkowo wypuszczona z d%oni kost-
ka, zamiast spada' na pod%og", wolno od-
p%ywa, daj$c szans" na jej szybkie z%apanie. 

Stosunkowo najprostsza jest obs%uga 
keyboardu. Trzeba jedynie zniwelowa' si%" 
odpychaj$c$ klawiatur" od graj$cego z ka!-
dym naci#ni"ciem klawisza. Waltz robi% to 
przywi$zuj$c instrument do swoich kolan 
przy pomocy elastycznej linki. Nigdy za to 
nie by% w stanie znale*' sposobu, jak u!y-
wa' no!nego peda%u tak, by nie powodo-
wa%o to zmiany pozycji ca%ego cia%a.

Muzyka w kosmosie to nie tylko to, co 
graj$ sami astronauci. Ka!dy z nich mo!e 
zabra' z sob$ utwory ju! nagrane, które  

w ten sposób tra&aj$ w zupe%nie inn$ rze-
czywisto#'. Jednym ze znanych przyk%adów 
by%a misja promu Endeavour, który w roku 
Chopinowskiego jubileuszu zawióz% na 
Alf" nie tylko paliwo i cz"#ci zamienne, ale 
tak!e kopi" r"kopisu „Preludium A-dur” 
op. 28 nr 7 i p%yt" ze specjalnym wyko-
naniem utworów polskiego kompozytora 
przez Karola Radziwonowicza i Orkiestr" 
Sinfonia Viva, utworzon$ przez studentów 
i absolwentów Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Odby%o 
si" to na specjalne !yczenie dowódcy mi-
sji, George’a Zamki, z pochodzenia Polaka, 
który ju! w 2007 roku promowa% nasz kraj, 
umieszczaj$c na Mi"dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej emblemat 7. Eskadry My#liw-
skiej im. Tadeusza Ko#ciuszki, w której od 
1919 roku, w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej, walczyli ameryka)scy piloci. „S%u-
chaj$c tych utworów, najpe%niej odbiera si" 
romantyczne pi"kno i majestat kosmosu” 
– powiedzia% wtedy Zamka

Wiele wieków temu niemiecki astro-
nom, Johannes Kepler, twierdzi%, !e s%y-
szy muzyk" sfer. Dzi# cho' nie mo!emy 
us%ysze' muzyki granej przez astronautów 
na pok%adzie Alfy, mo!emy by' pewni, !e 
tam rozbrzmiewa. Wci$! jeste#my dopiero  
u progu podboju kosmosu. Zabierzemy 
tam z sob$ wszystko, co najpi"kniejsze  
i nam najbli!sze. Tak!e Bacha, Pink Floy-
dów czy Milesa Davisa. 

By' mo!e kiedy# #wiat b"dzie mia% mo!-
liwo#' s%uchania koncertów nadawanych 
z przestrzeni kosmicznej? Na razie mamy 
w dorobku kosmiczno-ziemski duet.  
W kwietniu 2011 Cady Coleman przeby-
waj$ca na misji na pok%adzie Alfy zagra%a 
wspólnie z koncertuj$cym w rosyjskim 
Permie Ianem Andersonem, za%o!ycielem 
Jetrho Tull. Muzycy wykonali fragment  
z kompozycji „Bouree”, któr$ w 1969 roku 
Jethro Tull grali w czasie ameryka)skiej 
trasy, kiedy Neail Armstrong i Buzz Aldrin 
postawili pierwsze kroki na Ksi"!ycu. Mi-
niaturowy koncert by% ho%dem dla pierw-
szego cz%owieka w kosmosie, Jurija Gagari-
na i jego samotnego 108-minutowego lotu 

na orbit" rozpocz"tego 12 kwietnia 1961 
roku. Dzi# jedno jest pewne: póki istnie-
je ludzko#', póty muzyka b"dzie jedn$ ze 
sztuk, po których b"dzie nas mo!na roz-
pozna' w ka!dym zak$tku wszech#wiata. 
Ka!dego dnia, ka!dego roku.  ■
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