Od t umacza

Bernard Moitessier to jeden z tych wielkich bohaterów wiatowego jachtingu, którego nazwisko znaj sympatycy eglarstwa na ca ym
wiecie. We Francji do dzisiaj jest legend , mimo e nie by utytuowanym zwyci zc oceanicznych wy cigów jak cho by Éric Tabarly,
Alain Colas, Michel Desjoyeaux i kilkudziesi ciu innych wspania ych
francuskich regatowców, których kolejne pokolenia od lat tryumfuj
w najbardziej presti owych oceanicznych regatach.
Moitessier, chocia wyp yn w rejs opisywany w tej ksi ce jako
uczestnik wy cigu Golden Globe Race – pierwszych w historii regat
samotnych eglarzy, zorganizowanych przez redakcj gazety „Sunday
Times” w 1968 roku – to zmaga tych jednak nie uko czy . Zamiast
zamkn p tl i po mini ciu przyl dka Horn ruszy na met w Plymouth, podj decyzj o po eglowaniu jeszcze raz przez Ocean Indyjski
i Pacyﬁk na wschód, a do Papeete na Tahiti. Mimo to przeszed do
historii eglarstwa oceanicznego i zajmuje w niej poczesne miejsce.
Jean Merrien w wydanej tak e w Polsce ksi ce Samotni eglarze (Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1972) napisa , e Moitessier „uczyni
to po to, aby pokona najbardziej haniebnego wspó czesnego demona reklamy i demona zorganizowanego wspó zawodnictwa. Moitessier
udzieli wymownej lekcji: SWOBODA”.
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Rzeczywi cie, snuj c opowie o swej – jak nazywa ten rejs – d ugiej
drodze, Moitessier wielokrotnie popada w rozwa ania o sensie ycia,
o przemianie duchowej, któr przeszed w trakcie rejsu, a tak e o grocej ludzko ci zag adzie z powodu braku poszanowania dla otaczaj cej nas przyrody oraz naruszania równowagi ekologicznej. Wspó czesne
ruchy proekologiczne mia o mog yby uwa a francuskiego eglarza za
swojego patrona. Kapitan Henryk Jasku a, który równie samotnie op yn
wiat (z Gdyni do Gdyni, bez zachodzenia do portów), w e-mailu
wys anym do mnie w 2018 roku stwierdzi , e jego zdaniem Moitessier po przej ciu przyl dka Horn podj decyzj o kontynuacji rejsu
na wschód zamiast na pó noc, do Plymouth, poniewa po prostu…
popad w chorob psychiczn spowodowan d ugotrwa samotno ci
na morzu i brakiem wiedzy o losach pozosta ych uczestników regat:
aden rozs dny eglarz nie pu ci si w jesienno-zimow eglug na
Oceanie Po udnia, by dokona takiego wyczynu; Moitessier nie czyni
tego dla odwagi, bo taki rejs nie jest zrozumia y, tylko pcha si tam
w wyniku pomylonego kompasu w g owie, w rezultacie dewiacji rozumu.
I oto ma to wymarzone szcz cie – dwie wywrotki na Indyjskim, dwie
na Pacyﬁku. (…) Nieznajomo sytuacji regatowej i pozycji pozosta ych
zawodników, gdy przekracza Horn, nie usprawiedliwia rezygnacji z regat. Regatowiec walczy do ko ca. Dopiero na Tahiti, ju po regatach
pozna prawd i zda sobie spraw z potwornego b du, jaki pope ni ,
rezygnuj c z regat.

Niezale nie od tego, czy racj ma Jean Merrien, czy Henryk Jaskua, warto czyta Moitessiera, bo chyba nikt lepiej od niego nie opisa
uczu , zw aszcza tego poczucia wolno ci, które potraﬁ w nas rozbudzi
morze. Starzy eglarze z rozrzewnieniem przypomn sobie czasy, gdy
eglowa o si bez GPS, u ywaj c sekstantu i tablic astronomicznych,
by wykre li na papierowej mapie w a ciw pozycj jachtu. Dla m odszych, zw aszcza urodzonych w dobie internetu, niektóre rzeczy b d
zapewne brzmia y wr cz niewiarygodnie, ale rzeczywi cie tak eglowao si jeszcze wcale nie tak dawno temu – bez silnika, bez mo liwo ci
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obserwowania na ekranie plotera aktualnej, bardzo dok adnej pozycji
na mapie elektronicznej, bez pr du i gazu, bez prognozy pogody dost pnej przez internet lub telefon satelitarny, ze wiat ami nawigacyjnymi w postaci lamp zasilanych naft , u ywaj c do komunikacji z innymi
jednostkami p ywaj cymi kodu ﬂagowego i alfabetu Morse’a zamiast
radia i telefonu komórkowego, a do kr cenia ﬁlmów i robienia zdj
dokumentuj cych przebieg rejsu – kamery i 16-milimetrowej kolorowej
ta my zamiast smartfona. Równie niektóre porady Moitessiera dotycz ce taniego lub bezp atnego zaopatrywania si w ywo brzmi zupe nie fantastycznie. Dzisiaj pod cis ochron s zarówno dzikie kozy,
jak i ó wie, a tak e ryby apane przez niego na Galapagos, gdzie eby
teraz w ogóle móc wp yn , trzeba dosta specjaln wiz od ekwadorskich w adz, bo od 1978 roku archipelag jest wpisany na List
wiatowego dziedzictwa UNESCO, a wody otaczaj ce wyspy stanowi
Rezerwat Morski Galapagos.
Po raz pierwszy przeczyta em D ug drog w 1975 roku. Pami tam,
e zrobi a na mnie ogromne wra enie. Czyta em wtedy mnóstwo ksi ek o tematyce eglarskiej, ale adna inna nie zachwyci a mnie a tak
bardzo. Dla siedemnastolatka z patentem sternika jachtowego, którym
wtedy by em, s owa Moitessiera brzmia y jak pi kna ba . Niew tpliwie
nie tylko Ojcu, ale równie panu Bernardowi zawdzi czam to, e pokocha em eglarstwo morskie i do dzisiaj morza i oceany ogl dam z pok adów jachtów przynajmniej raz w roku. Kiedy Wydawnictwo Nautica
zwróci o si do mnie z propozycj prze o enia na nowo tej wspania ej
opowie ci, wiedzia em, e b dzie to przygoda, ale nie przypuszcza em,
i po tylu latach lektura ksi ki Bernarda Moitessiera znowu wci gnie
mnie a tak bardzo. My l , e chocia wiat si zmieni , a wspó czesne
eglarstwo jest ju inne ni to opisywane w D ugiej drodze, to jednak
ci gle warto czyta t ksi k , bo przecie oceany nadal s bezkresne,
a ci, którzy kochaj ycie na morzu, doskonale rozumiej , co mia na
my li autor ksi ki, pisz c:
…lecz có znaczy wokó ziemski rejs wobec wieczno ci horyzontu?
Rejs dooko a wiata prowadzi dalej ni na koniec wiata, równie daleko
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jak ycie, a mo e jeszcze dalej. Kiedy to dostrze emy, mo na dosta
lekkiego zawrotu g owy, nawet wystraszy si troch . A jednocze nie to,
co sobie u wiadamiamy, jest takie…
No w a nie, jakie jest? Nie mam poj cia. Bardziej odleg e ni koniec
wiata…

Min o ju ponad pó wieku od solowego rejsu Bernarda Moitessiera.
Jego D uga droga jest regularnie wznawiana i czytana we Francji,
a tak e w innych krajach na ca ym wiecie. Mam nadziej , e po przeczytaniu tej ksi ki liczba fanów legendarnego eglarza zwi kszy si
równie w Polsce.
Krzysztof Siemie ski

