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Od tïumacza

Bernard Moitessier to jeden zb tych wielkich bohaterów Ăwiatowe-
go jachtingu, którego nazwisko znajÈ sympatycy ĝeglarstwa na caïym 
Ăwiecie. We Francji do dzisiaj jest legendÈ, mimo ĝe nie byï utytu-
ïowanym zwyciÚzcÈ oceanicznych wyĂcigów jak choÊby Éric Tabarly, 
Alain Colas, Michel Desjoyeaux ibkilkudziesiÚciu innych wspaniaïych 
francuskich regatowców, których kolejne pokolenia od lat tryumfujÈ 
wbnajbardziej prestiĝowych oceanicznych regatach.

Moitessier, chociaĝ wypïynÈï wb rejs opisywany wb tej ksiÈĝce jako 
uczestnik wyĂcigu Golden Globe Race – pierwszych wbhistorii regat 
samotnych ĝeglarzy, zorganizowanych przez redakcjÚ gazety „Sunday 
Times” wb1968 roku – to zmagañ tych jednak nie ukoñczyï. Zamiast 
zamknÈÊ pÚtlÚ ibpo miniÚciu przylÈdka Horn ruszyÊ na metÚ wbPly-
mouth, podjÈï decyzjÚ obpoĝeglowaniu jeszcze raz przez Ocean Indyjski 
ibPacyfi k na wschód, aĝ do Papeete na Tahiti. Mimo to przeszedï do 
historii ĝeglarstwa oceanicznego ib zajmuje wbniej poczesne miejsce. 
Jean Merrien wbwydanej takĝe wbPolsce ksiÈĝce Samotni ĝeglarze (Wy-
dawnictwo „Iskry”, Warszawa 1972) napisaï, ĝe Moitessier „uczyniï 
to po to, aby pokonaÊ najbardziej haniebnego wspóïczesnego demo-
na reklamy ibdemona zorganizowanego wspóïzawodnictwa. Moitessier 
udzieliï wymownej lekcji: SWOBODA”.
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RzeczywiĂcie, snujÈc opowieĂÊ obswej – jak nazywaï ten rejs – dïugiej 
drodze, Moitessier wielokrotnie popada wbrozwaĝania obsensie ĝycia, 
obprzemianie duchowej, którÈ przeszedï wbtrakcie rejsu, abtakĝe obgro-
ĝÈcej ludzkoĂci zagïadzie zbpowodu braku poszanowania dla otaczajÈ-
cej nas przyrody oraz naruszania równowagi ekologicznej. Wspóïczesne 
ruchy proekologiczne Ămiaïo mogïyby uwaĝaÊ francuskiego ĝeglarza za 
swojego patrona. Kapitan Henryk Jaskuïa, który równieĝ samotnie opïy-
nÈï Ăwiat (zbGdyni do Gdyni, bez zachodzenia do portów), wbe-mailu 
wysïanym do mnie wb 2018 roku stwierdziï, ĝe jego zdaniem Moi-
tessier po przejĂciu przylÈdka Horn podjÈï decyzjÚ obkontynuacji rejsu 
na wschód zamiast na póïnoc, do Plymouth, poniewaĝ po prostu… 
popadï wbchorobÚ psychicznÈ spowodowanÈ dïugotrwaïÈ samotnoĂciÈ 
na morzu ibbrakiem wiedzy oblosach pozostaïych uczestników regat: 

¿aden rozsÈdny ĝeglarz nie puĂci siÚ wbjesienno-zimowÈ ĝeglugÚ na 
Oceanie Poïudnia, by dokonaÊ takiego wyczynu; Moitessier nie czyni 
tego dla odwagi, bo taki rejs nie jest zrozumiaïy, tylko pcha siÚ tam 
wbwyniku pomylonego kompasu wbgïowie, wbrezultacie dewiacji rozumu. 
Iboto ma to wymarzone szczÚĂcie – dwie wywrotki na Indyjskim, dwie 
na Pacyfi ku. (…) NieznajomoĂÊ sytuacji regatowej ibpozycji pozostaïych 
zawodników, gdy przekraczaï Horn, nie usprawiedliwia rezygnacji zbre-
gat. Regatowiec walczy do koñca. Dopiero na Tahiti, juĝ po regatach 
poznaï prawdÚ ibzdaï sobie sprawÚ zbpotwornego bïÚdu, jaki popeïniï, 
rezygnujÈc zbregat.

Niezaleĝnie od tego, czy racjÚ ma Jean Merrien, czy Henryk Jasku-
ïa, warto czytaÊ Moitessiera, bo chyba nikt lepiej od niego nie opisaï 
uczuÊ, zwïaszcza tego poczucia wolnoĂci, które potrafi  wbnas rozbudziÊ 
morze. Starzy ĝeglarze zbrozrzewnieniem przypomnÈ sobie czasy, gdy 
ĝeglowaïo siÚ bez GPS, uĝywajÈc sekstantu ibtablic astronomicznych, 
by wykreĂliÊ na papierowej mapie wïaĂciwÈ pozycjÚ jachtu. Dla mïod-
szych, zwïaszcza urodzonych wbdobie internetu, niektóre rzeczy bÚdÈ 
zapewne brzmiaïy wrÚcz niewiarygodnie, ale rzeczywiĂcie tak ĝeglowa-
ïo siÚ jeszcze wcale nie tak dawno temu – bez silnika, bez moĝliwoĂci 
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obserwowania na ekranie plotera aktualnej, bardzo dokïadnej pozycji 
na mapie elektronicznej, bez prÈdu ibgazu, bez prognozy pogody do-
stÚpnej przez internet lub telefon satelitarny, ze Ăwiatïami nawigacyjny-
mi wbpostaci lamp zasilanych naftÈ, uĝywajÈc do komunikacji zbinnymi 
jednostkami pïywajÈcymi kodu fl agowego ibalfabetu Morse’abzamiast 
radia ib telefonu komórkowego, abdo krÚcenia fi lmów ib robienia zdjÚÊ 
dokumentujÈcych przebieg rejsu – kamery ib16-milimetrowej kolorowej 
taĂmy zamiast smartfona. Równieĝ niektóre porady Moitessiera doty-
czÈce taniego lub bezpïatnego zaopatrywania siÚ wbĝywoĂÊ brzmiÈ zu-
peïnie fantastycznie. Dzisiaj pod ĂcisïÈ ochronÈ sÈ zarówno dzikie kozy, 
jak ibĝóïwie, abtakĝe ryby ïapane przez niego na Galapagos, gdzie ĝeby 
teraz wbogóle móc wpïynÈÊ, trzeba dostaÊ specjalnÈ wizÚ od ekwa-
dorskich wïadz, bo od 1978 roku archipelag jest wpisany na ListÚ 
Ăwiatowego dziedzictwa UNESCO, abwody otaczajÈce wyspy stanowiÈ 
Rezerwat Morski Galapagos.

Po raz pierwszy przeczytaïem DïugÈ drogÚ wb1975 roku. PamiÚtam, 
ĝe zrobiïa na mnie ogromne wraĝenie. Czytaïem wtedy mnóstwo ksiÈ-
ĝek obtematyce ĝeglarskiej, ale ĝadna inna nie zachwyciïa mnie aĝ tak 
bardzo. Dla siedemnastolatka zbpatentem sternika jachtowego, którym 
wtedy byïem, sïowa Moitessiera brzmiaïy jak piÚkna baĂñ. NiewÈtpliwie 
nie tylko Ojcu, ale równieĝ panu Bernardowi zawdziÚczam to, ĝe poko-
chaïem ĝeglarstwo morskie ibdo dzisiaj morza iboceany oglÈdam zbpo-
kïadów jachtów przynajmniej raz wbroku. Kiedy Wydawnictwo Nautica 
zwróciïo siÚ do mnie zbpropozycjÈ przeïoĝenia na nowo tej wspaniaïej 
opowieĂci, wiedziaïem, ĝe bÚdzie to przygoda, ale nie przypuszczaïem, 
iĝ po tylu latach lektura ksiÈĝki Bernarda Moitessiera znowu wciÈgnie 
mnie aĝ tak bardzo. MyĂlÚ, ĝe chociaĝ Ăwiat siÚ zmieniï, abwspóïczesne 
ĝeglarstwo jest juĝ inne niĝ to opisywane wbDïugiej drodze, to jednak 
ciÈgle warto czytaÊ tÚ ksiÈĝkÚ, bo przecieĝ oceany nadal sÈ bezkresne, 
abci, którzy kochajÈ ĝycie na morzu, doskonale rozumiejÈ, co miaï na 
myĂli autor ksiÈĝki, piszÈc: 

…lecz cóĝ znaczy wokóïziemski rejs wobec wiecznoĂci horyzontu? 
Rejs dookoïa Ăwiata prowadzi dalej niĝ na koniec Ăwiata, równie daleko 



jak ĝycie, abmoĝe jeszcze dalej. Kiedy to dostrzeĝemy, moĝna dostaÊ 
lekkiego zawrotu gïowy, nawet wystraszyÊ siÚ trochÚ. AbjednoczeĂnie to, 
co sobie uĂwiadamiamy, jest takie…

No wïaĂnie, jakie jest? Nie mam pojÚcia. Bardziej odlegïe niĝ koniec 
Ăwiata…

MinÚïo juĝ ponad póï wieku od solowego rejsu Bernarda Moitessiera. 
Jego Dïuga droga jest regularnie wznawiana ib czytana we Francji, 
abtakĝe wbinnych krajach na caïym Ăwiecie. Mam nadziejÚ, ĝe po prze-
czytaniu tej ksiÈĝki liczba fanów legendarnego ĝeglarza zwiÚkszy siÚ 
równieĝ wbPolsce. 

Krzysztof Siemieñski


