Svetlana Savítskaya, primera dona en fer un passeig espacial
(1948, URSS- Rússia)
Svetlana Savitskaya va ser pilot i cosmonauta
soviètica. Després de 19 anys del mític vol de
Valentina Tereskhova, el 1982 Svetlana va ser la
segona dona en viatjar a l’espai, i encara hi
tornaria el 1984, quan a més va fer un passeig
espacial que va durar 3 hores i 35 minuts.
Svetlana va néixer a Moscou, URSS, el 1948. A
més dels seus estudis reglats, va estudiar música i
anglès. El seu pare era un destacat pilot i
comandant de les defenses aèries soviètiques
durant la Segona Guerra Mundial.
Sense el coneixement dels seus pares, Svetlana
va començar a fer paracaigudisme als 16 anys.
Quan el seu pare se n’assabentà la recolzà i un any després la jove ja havia fet moltíssim
més salts i als 18 anys va fer dos salts de récord, des de 13.800 i 14.250 m d’alçada.
Després de graduar-se l’any 1966 va entrar a l’Institut d’Aviació Estatal de Moscú (MAI) on el
1971 es va llicenciar com a instructora de vol. Després, el 1976 es va graduar coma pilot de
proves i dos anys després va entrar a treballar com a pilot de proves.
Entre 1969 i 1977 va ser membre de l’equip nacional soviètic d’aviació acrobàtica. El 1970
va guanyar el campionat mundial d’acrobàcia aèria pilotant un Yak-18.
El 1979 va participar en el procés de selecció del segon grup de dones cosmonautes de la
URSS i va ser admesa. L’any 1982 va passar els seus exàmens.
El 19 d’agost de 1982 va volar a l’espai per primera vegada. Va volar en la nau Soiuz T-7,
juntament amb dos astronautes més, cap a l’Estació Espacial soviètica Saliut 7, on hi va
romandre 8 dies. Després va baixar a la Terra amb una Soiuz T-5.
El 17 de juliol de 1984 es va enlairar per segona vegada a l’espai, aquesta vegada en la
Soiuz T-12, juntament amb dos astronautes més. El 25 de juliol es va convertir en la primera
dona en fer un passeig espacial que va durar 3 h i 35 m. Van tornar a terra el 29 d’agost.
Va estar a punt de fer un tercer vol espacial vàries vegades però per circumstàncies
diverses mai es va dur a terme.
En l’etapa final de la seva carrera com a cosmonauta va iniciar la seva carrera com a
política. Va ser diputada i responsable de l’energia durant varis anys. El 1993 es va retirar
del cos de cosmonautes. En la seva vida privada es va casar i el 1986 va tenir un fill.

