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PrzylÈdek Dobrej Nadziei

24 paědziernika „Joshua” przekracza dïugoĂÊ PrzylÈdka Igielnego 
wb odlegïoĂci 200 mil od lÈdu. BÚdzie podÈĝaï kursem poïudniowo-
-poïudniowo-wschodnim jeszcze do jutra, ĝeby oddaliÊ siÚ jak najbar-
dziej ibpozostawiÊ daleko po lewej burcie strefÚ konwergencji prÈdów.

To mój szeĂÊdziesiÈty trzeci dzieñ na morzu, wedïug pozycji obli-
czonej wbpoïudnie przebyïem juĝ 7882 mile. To jedna czwarta rejsu 
zbPlymouth do Plymouth wokóï trzech przylÈdków.

Atlantyk pozostaï za rufÈ. Przede mnÈ Ocean Indyjski. Tak naprawdÚ 
„Joshua”, mimo przebiegajÈcej tu teoretycznie granicy, nie znajduje siÚ 
jeszcze na Oceanie Indyjskim, lecz na czymĂ wbrodzaju ziemi niczyjej – 
na wodach PrzylÈdka Dobrej Nadziei. RozciÈgajÈ siÚ one na przestrzeni 
600 mil miÚdzy poïudnikami tego przylÈdka ibDurbanu. 

Te wody mogÈ byÊ groěne – nawet bardziej niĝ te koïo Hornu – zbpo-
wodu fali wywoïanej prÈdem Agulhas. Przekonaïo siÚ obtym wiele jach-
tów obdïugoĂci od 8 do 15 metrów. „Atom”, przewrócony na wysokoĂci 
przylÈdka, wstaï bez masztów, goïy jak ponton. „Awhannee” przeĝyï 
tam najstraszniejszÈ ze swoich przygód. Abprzecieĝ poznaï takĝe Horn. 
Jachty „Marco Polo”, „Eve”, „Adios”, „Walk About”, „Wanda”, „Marie-
-Thérèse II”, abtakĝe wiele innych zostaïy przewrócone lub ciÚĝko po-
turbowane miÚdzy Durbanem ibPort Elizabeth przez wielkie zaïamujÈce 
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siÚ fale podczas wichury wiejÈcej zb kierunku przeciwnego do prÈdu 
Agulhas, który miejscami pïynie zbprÚdkoĂciÈ dochodzÈcÈ do 5 wÚzïów.

Wedïug locji najbardziej niebezpieczny sektor znajduje siÚ na po-
ïudniowo-wschodniej krawÚdzi Banc des Aiguilles, gdzie czÚste sztor-
my wywoïujÈ ogromne fale, które robiÈ siÚ jeszcze wiÚksze wskutek 
Ăcierania siÚ ciepïego ibsïonego prÈdu pïynÈcego zbOceanu Indyjskiego 
zbzimnym ibmniej sïonym prÈdem zbAntarktydy. Kaĝdy, kto wbczasie 
przechodzenia przez Ăluzy Kanaïu Panamskiego widziaï wiry spowodo-
wane róĝnicÈ poziomów zasolenia, bÚdzie wolaï trzymaÊ siÚ zbdala od 
tego rodzaju zjawiska spotÚgowanego do skali oceanicznej.

Wczoraj sztorm zbzachodu. Dzisiaj Radio Kapsztad zapowiada, ĝe 
do póïnocy nic szczególnego siÚ nie wydarzy. Powinienem skorzystaÊ 
zbokazji ibpodgoniÊ, jednak pozwalam „Joshui” czïapaÊ 6 wÚzïów pod 
skrajnie zarefowanymi ĝaglami, choÊ mógïby wyciÈgnÈÊ 7, gdybym 
zastÈpiï kliwra sztormowego obpowierzchni 5 m2 kliwrem 15-metro-
wym oraz postawiï duĝy fok zamiast nieĂÊ chusteczkÚ 3,5 m2. MuszÚ 
przyznaÊ, ĝe nie czujÚ siÚ najlepiej. Zeszïej nocy prawie nie spaïem, 
bo mocno wiaïo, abfale czasami siÚ krzyĝowaïy, co wzbudzaïo we mnie 
obawy, ĝe to efekt ĂcierajÈcych siÚ prÈdów.

Teraz niebo jest doĂÊ pogodne, zachodni wiatr wieje zbsiïÈ 5 do 6°B 
bez silniejszych podmuchów, ab barometr chyba siÚ ustabilizowaï na 
760 mm. Morze zachowuje siÚ jednak dziwnie. Gdy tylko siïa wiatru spad-
nie do 5 stopni, natychmiast siÚ uspokaja. Lecz szybko podnosi zaïamujÈ-
cÈ siÚ falÚ, kiedy wbniewielkich szkwaïach zbpogodnego nieba wiatr znowu 
osiÈga siïÚ 6°B. Obawiam siÚ wiÚc, ĝe gdybym postawiï znowu fok 15 m2, 
to przy ponownym pogorszeniu pogody trudno byïoby mi go zebraÊ. Wczo-
rajszej nocy okieïznanie go ibpostawienie na jego miejsce foka sztormo-
wego sprawiïo mi duĝo kïopotu. Ruszaïem siÚ niezrÚcznie, nieefektywnie, 
zawiÈzanie krawatów ibrefsejzingów14 zajÚïo mi trzy razy wiÚcej czasu niĝ 

14 Krawaty – krótkie linki obmaïej Ărednicy uĝywane do wiÈzania ĝagli ibprzywiÈzy-
wania ich do bomów lub do kosza dziobowego. Refsejzingi – krótkie linki przy-
mocowane do refbanty naszytej na ĝaglu, sïuĝÈce do refowania (przyp. tïum.). 
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zwykle. Co gorsza, miaïem spóěniony refl eks: wbzupeïnie niezrozumia-
ïy sposób daïem siÚ zaskoczyÊ fali, która zmoczyïa mnie po kolana na 
koñcu bukszprytu, bo nie zauwaĝyïem nadchodzÈcego ciosu. ByÊ moĝe 
jest to skutek niedoĝywienia ib skumulowanego wb ciÈgu ostatnich dni 
zmÚczenia. Pewnie, ĝe chciaïbym przejĂÊ ten paskudny rejon zbfasonem. 
Jednak jeĂli pogoda siÚ zaïamie, co tutaj moĝe nastÈpiÊ wbkaĝdej chwi-
li, to znacznie ïatwiej przyjdzie mi stawiÊ jej czoïa pod tym mniejszym 
oĝaglowaniem. Przy mojej sïabej obecnie kondycji to rozsÈdniejsze. Och, 
nie ma siÚ czym martwiÊ, jestem daleki od tego, ale… proszÚ „JoshuÚ”, 
ĝeby daï zbsiebie wszystko, dopóki nie wrócÚ do formy.

Na zewnÈtrz otaczajÈ mnie wysokie szerokoĂci ibnieco, przy wietrze 
obsile 6°B, wzburzone morze. WewnÈtrz – cisza ibspokój mojego maïego 
Ăwiata. PalÚ, rozmyĂlajÈc przy globusie, który podarowali mi przyjacie-
le zb„Damiena”15, 16.

15 25 maja 1969 r. Gérard Janichon ibJérôme Poncet (do Antyli pïynÈï zbnimi 
równieĝ Bernard Guyot) wyruszyli zbLa Rochelle wb trwajÈcy piÚÊ lat rejs 
dookoïa Ăwiata na pokïadzie „Damiena”, drewnianego kutra gafl owego 
obdïugoĂci 10,10 metra ibniewielkiej wypornoĂci. Jacht przebyï 20b000 
mil po najmniej uczÚszczanych wodach Ăwiata. Trasa wiodïa przez Spits-
bergen, GrenlandiÚ, NowÈ FundlandiÚ, abnastÚpnie Antyle, wschodnie wy-
brzeĝe Ameryki Poïudniowej – zbwejĂciem na ponad 100 kilometrów wbgórÚ 
Amazonki – ibwreszcie przylÈdek Horn, który ĝeglarze opïynÚli ze wschodu 
na zachód 4 marca 1971 r. Gdy zbliĝali siÚ do PrzylÈdka Dobrej Nadziei, 
20 mil od Georgii Poïudniowej, przy wietrze obsile 60–70 wÚzïów „Damien” 
przewróciï siÚ trzy razy wbciÈgu jednej doby. Podczas jednej zbtych wywrotek 
jacht pozostawaï przez 5 minut do góry dnem, zbkilem wbpowietrzu. Maszt zo-
staï zïamany ibdotarcie do Georgii Poïudniowej pod prowizorycznym takielun-
kiem zajÚïo zaïodze 10 dni. Tam, zbpomocÈ zespoïu British Antarctic Survey 
dwaj uczestnicy wyprawy przeszyli ĝagle na mniejsze ibpostawili 7-metrowy 
maszt. Pod tym takielunkiem dotarli do Kapsztadu, koñczÈc ten etap rejsu po 
20b000 mil bardzo urozmaiconej ĝeglugi (przyp. wyd. fr.).

16 3 grudnia 1971 r. ĝeglarze wyruszyli zbKapsztadu, by dotrzeÊ do Hobart 
wbmarcu 1972 r. Wokóïziemski rejs „Damiena” zakoñczyï siÚ wbLa Rochelle 
we wrzeĂniu 1973 r. Przygody jego dwuosobowej zaïogi Gérard Janichon 
opisaï wb trzytomowej ksiÈĝce Damien. Autour du Monde. Pierwszy tom 
ukazaï siÚ wb1973 r. pod tytuïem Damien. Du Spitzberg ou Cap Horn, drugi 
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Oni wyruszyli na póïnoc, ja na poïudnie. Tak naprawdÚ to niewielka 
róĝnica, bo iboni, ibja jesteĂmy na peïnym morzu, na pokïadach naszych 
jachtów. 

KontemplujÚ dïugÈ liniÚ narysowanÈ na globusie. To droga, którÈ po-
dÈĝaï „Joshua” od Anglii, razem zbdelfi nami ibalbatrosami, radoĂnie, ale 
teĝ kilka razy ze smutkiem. Podczas rejsu zbTahiti do Alicante przebytÈ 
drogÚ wbtaki sam sposób wykreĂlaliĂmy razem zbFrançoise na maïym 
szkolnym globusie, który dostaliĂmy od naszych dzieci. Zawsze czeka-
liĂmy zbprzedïuĝeniem kreski do momentu, gdy „Joshua” przepïynie 
dystans odpowiadajÈcy 10 stopniom dïugoĂci lub szerokoĂci geogra-
fi cznej. Zrobienie tego wczeĂniej mogïoby przynieĂÊ pecha ibsprowadziÊ 
sztorm ze zïego kierunku lub spowodowaÊ niekoñczÈcÈ siÚ fl autÚ.

Obzachodzie sïoñca zrzucam duĝy fok, ale zostawiam fok sztormowy. 
TrochÚ przed póïnocÈ zdejmujÚ po jednym refi e zbgrota ibbezana. Dziób 
rozĂwietla siÚ od fosforyzujÈcej wody, abkilwater – caïy roziskrzony – 
ciÈgnie siÚ daleko za rufÈ. 

RozmyĂlam ob naszych przodkach. Przez stulecia ich wielkie fl oty 
przemierzaïy oceany, by dokonywaÊ odkryÊ geografi cznych lub wbce-
lach handlowych. Zawsze jednak najwaĝniejsze byïo dla nich samo 
morze. MyĂlÚ obdokumentacji nawigacyjnej, którÈ nam zostawili. Czy 
moĝna sïowami oddaÊ istotÚ morza ib nieba, ab strzaïkami  – prÈdów 
ibwiatrów. Czy zdania zawarte wbtych dokumentach oddajÈ troski ibra-
doĂci marynarzy? Czy to wbogóle wykonalne, by moĝna byïo przekazaÊ 
wielkie prawa morza, zawierajÈc je wbsïowach ibstrzaïkach? 

Abprzecieĝ… przypominam sobie, jak piÚtnaĂcie lat temu na wyspie 
Mauritius studiowaïem locje ibmapy pilotowe trasy zbPort Louis do Dur-
banu. Na czerwono podkreĂliïem niechybne symptomy zbliĝajÈcego siÚ 
zbkierunku poïudniowo-zachodniego sztormu, dmÈcego przeciw prÈdo-

wb1974 r. – Damien. Icebergs et mers australes, trzeci – Damien. L’Antarc-
tique abla voile – wb1975 r., wszystkie tomy wydaïo wydawnictwo Arthaud. 
Po polsku nakïadem gdañskiego Wydawnictwa Morskiego, wbramach serii 
„Sïawni ĝeglarze”, wb1980 r. ukazaï siÚ tom drugi, zawierajÈcy opis ĝeglugi 
od Hornu do Hobart, zatytuïowany Damien. Góry lodowe ibmorza Poïudnia 
wbtïumaczeniu Very Soczewiñskiej (przyp. tïum.).
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wi Agulhas, na niebiesko zaĂ wszystkie oznaki powrotu lub utrzymy-
wania siÚ sprzyjajÈcej pogody. ZamykajÈc oczy, próbowaïem wyobraziÊ 
sobie ibpoczuÊ wszystko to, co wynikaïo zb tych nieskomplikowanych 
strzaïek, lakonicznych sformuïowañ, zbcaïego tego surowego naukowo-
-technicznego opisu, peïnego tajemnic ibukrytych znaczeñ, które prag-
nÚïy ujawniÊ siÚ we mnie. Abpóěniej, wbdrodze do Durbanu, kilka razy 
miaïem wraĝenie, ĝe juĝ kiedyĂ tamtÚdy pïynÈïem. Morze uwolniïo siÚ 
od zbÚdnego balastu sïów ibwówczas przeĝywaïem drogÚ, którÈ wczeĂ-
niej przebyïem, czytajÈc wiadomoĂci obzwiastunach wojny lub pokoju 
na Oceanie Indyjskim. 

NastÚpnego dnia odkïadam na kresce kursowej kolejne 164 mile. 
„Joshua” przekroczyï ob70 mil granicÚ zasiÚgu gór lodowych, osiÈgnÈï 
40 równoleĝnik ibmoĝe juĝ iĂÊ kursem ENE, by jutro opuĂciÊ rejon za-
lodzenia, trzymajÈc siÚ zarazem zbdala od strefy konwergencji prÈdów.

Niebo jest peïne spïaszczonych cumulusów. Te chmury wbtych szero-
koĂciach oznaczajÈ naprawdÚ dobrÈ pogodÚ, zwïaszcza ĝe widaÊ miÚ-
dzy nimi duĝo bïÚkitnej przestrzeni, abcirrusów nie ma prawie wbogóle. 
Wiatr wiejÈcy od Ăwitu zbsiïÈ 6°B skrÚciï na WNW. Ta zmiana trochÚ 
mnie niepokoi, tym bardziej ĝe nie mogïem zïapaÊ prognozy pogody. 
Jednak barometr stoi wbmiejscu, ab to jest najwaĝniejsze. Morze jest 
bardzo piÚkne, to znaczy bardzo wzburzone. Jednak fala nie ïamie siÚ 
zbyt czÚsto ibgeneralnie nie jest ěle.

WiÚkszÈ czÚĂÊ nocy spÚdziïem jeszcze wbkokpicie, zbpowodu wy-
kropkowanej na mapie pilotowej czerwonej linii, oznaczajÈcej granicÚ 
pola lodowego. Druga noc spÚdzona na czuwaniu nie zmÚczyïa mnie, 
jednak najwyĝszy czas opuĂciÊ juĝ ten rejon. Wbprzeciwnym razie moje 
zapasy tytoniu ibkawy nie wystarczÈ do koñca rejsu. „Joshua” pïynie 
zbprÚdkoĂciÈ 7 wÚzïów – wbtakim tempie wkrótce tÚ granicÚ przekro-
czymy.

Zastanawiam siÚ, czy pozorny brak zmÚczenia nie jest czymĂ wbro-
dzaju hipnotycznego znieczulenia wywoïanego poczuciem zespolenia 
zbmorzem, wyzwalajÈcym tyle dobrej energii, wypeïnionej szeptami 
duchów wszystkich polegïych wb tym rejonie wspaniaïych statków, 
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których widma teraz nas eskortujÈ. Jestem peïen ĝycia, tak jak to mo-
rze, wbktóre intensywnie siÚ wpatrujÚ. CzujÚ, ĝe ono takĝe na mnie 
patrzy, abmimo to jesteĂmy przyjacióïmi17.

Dzisiaj, po raz pierwszy od poczÈtku rejsu, popeïniïem dwa powaĝne 
bïÚdy. Zïapaïem kulminacjÚ Sïoñca. Zamiast natychmiast, jak zawsze 
wb tych szerokoĂciach, odnieĂÊ sekstant na miejsce, wïoĝyïem go po 
prostu do skrzyneczki ibcisnÈïem wbkÈt kokpitu, bo musiaïem trochÚ 
wyregulowaÊ ĝagle. Och, nic takiego, kilka sekund ibzejdÚ na dóï. Tak 
naprawdÚ, to równie dobrze mogïem zbtym zaczekaÊ.

Byïem zajÚty zbieraniem luzu kontraszota bezana, gdy caïkiem spory 
grzywacz spiÚtrzyï siÚ nad sterem. Dostrzegïem go kÈtem oka ibwbse-
kundÚ znalazïem siÚ na wantach, zbkolanami skulonymi pod brodÈ, 
ĝeby nie daÊ siÚ skÈpaÊ wbchwili, gdy fala zalewaïa rufÚ ibwypeïniaïa 
kokpit po brzegi. Sekstant pïywa.

Na szczÚĂcie nie jestem przypiÚty pasem bezpieczeñstwa, mam goïe 
stopy ibpeïnÈ swobodÚ ruchu. SkaczÚ, zanim nastÚpny przechyï wy-
rzuci sekstant za burtÚ razem zbpoïowÈ lub trzema czwartymi wody 
zebranej wbkokpicie. Po chwili jestem wbkabinie, dumny zbsiebie, abjed-
noczeĂnie zawstydzony.

WyjmujÚ sekstant ze skrzynki, wycieram go szmatkÈ ibobkïadam po-
duszkami wblewoburtowej koi. „WróciïeĂ zbdalekiej podróĝy, mój maïy sta-
ruszku”. WnÚtrze skrzynki muszÚ najpierw opïukaÊ, ĝeby usunÈÊ sól, która 
wchïaniaïaby wilgoÊ zbotoczenia ibmogïaby szybko zniszczyÊ lusterka.

NastÚpnie uruchamiam kuchenkÚ, aby na maïym ogniu wysuszyÊ 
skrzynkÚ uïoĝonÈ na pïytce azbestowej ibwracam na pokïad, ĝeby zaïo-
ĝyÊ po dwa refy na grocie ibbezanie oraz jeden na foku. Wiatr nadal wie-

17 Prawdopodobnie autor nawiÈzuje do sïynnego paragrafu 146 zbrozdziaïu IV 
Poza dobrem ibzïem Friedricha Nietzschego, który wbtïumaczeniu Stanisïa-
wa Wyrzykowskiego brzmi: „Kto walczy zbpotworami, ten niechaj baczy, by 
sam przytem nie staï siÚ potworem. ZaĂ gdy dïugo spoglÈdasz wbbezdeñ, 
spoglÈda bezdeñ takĝe wbciebie”. [Za:] F. Nietzsche, Poza dobrem ibzïem, 
wydanie trzecie, Warszawa-Kraków 1912, nakïadem Jakóba Mortkowi-
cza (pisownia oryginalna, zbzachowaniem reguï ortografi i obowiÈzujÈcych 
wbtamtym czasie) (przyp. tïum.).
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je zbWNW, abjego siïa wynosi teraz prawie 7°B. Wbtych szerokoĂciach 
geografi cznych to wciÈĝ jeszcze dobra pogoda.

Kiedy wracam, piekÈ mnie oczy. Skrzynka sekstantu jeszcze siÚ nie 
pali, ale zbpewnoĂciÈ jest juĝ sucha! GaszÚ kuchenkÚ, zdejmujÚ buty, 
pas bezpieczeñstwa ibsztormiak, wycieram rÚce, twarz ibszyjÚ, wkïa-
dam kapcie ibrobiÚ sobie skrÚta. Maïa kawa? Tak! Maïa kawa! Dobry 
Boĝe, jak miïo jest byÊ wbĂrodku, gdy na zewnÈtrz tak huczy.

Jestem zadowolony zbsiebie, podczas refowania ĝagli byïem sprawny 
ibmiaïem dobry refl eks. Fok nie protestowaï, gdy nagle kazaïem mu 
schowaÊ wbrefi e jego 7 m2, ibĝadna refl inka nie wyĂlizgnÚïa mi siÚ zbrÈk.

PalÚ, snujÈc marzenia nad mapÈ. „Joshua” zachowuje siÚ wspaniale 
pod tak niewielkim oĝaglowaniem, prawie nie myszkuje, mimo maksy-
malnej prÚdkoĂci. Jutro bÚdziemy daleko stÈd. Ob180 mil? A moĝe 190? 
Mapa pilotowa pokazuje, ĝe wbtym sektorze korzystny prÈd zwiÚksza naszÈ 
prÚdkoĂÊ ob1 wÚzeï. To oznacza, ĝe jeĂli wiatr siÚ utrzyma, moĝemy prze-
kroczyÊ puïap 200 mil. Nie czujÚ zmÚczenia. Nigdy nie byïem zmÚczony! 

AbwiÚc, „Joshuo”, wyrwiemy siÚ zbuĂcisku PrzylÈdka Dobrej Nadziei, 
prawda?

Nie zdÈĝyïem dopaliÊ papierosa, gdy ogromny ïamiÈcy siÚ grzywacz 
uderzyï zbcaïym impetem zblewej strony, kïadÈc nas na burcie. Wszyst-
kie bulaje potïuczone wbdrobny mak… Ale nie, sÈ nienaruszone (wbkaĝ-
dym razie te wbmojej kabinie) ibnie mogÚ wbto uwierzyÊ. Zdawaïo mi 
siÚ, ĝe jednoczeĂnie zbogïuszajÈcym hukiem wodospadu daïo siÚ sïy-
szeÊ odgïos mïota kowalskiego spadajÈcego na blachÚ.

Otwieram luk ibwychylam gïowÚ. ¿agle ïopoczÈ, poniewaĝ jacht wy-
ostrzyï do wiatru. Trudno uwierzyÊ, lecz mimo kontraszotów18 bomy siÚ 

18 Kontraszot – lina biegnÈca od noku bomu do knagi zamontowanej wbprzed-
niej czÚĂci jachtu. Zapobiega przelatywaniu ĝagla zb burty na burtÚ przy 
nagïym podmuchu wiatru wiejÈcego od rufy, co mogïoby spowodowaÊ 
uszkodzenie ĝagla. Kontraszoty sÈ przydatne takĝe podczas lekkich wiatrów, 
ograniczajÈ tarcie ĝagli obwanty, abtakĝe zapobiegajÈ uderzeniu bomu wbsta-
tecznik samosteru oraz utrzymujÈ ĝagiel na wïaĂciwej burcie wbprzypadku, 
gdy wiatr jest zbyt sïaby, by go wypeïniÊ (przyp. tïum).
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nie poïamaïy! WczeĂniej poluzowaïem kontraszoty grota na wypadek 
gwaïtownego przechyïu jachtu idÈcego baksztagiem. Miaïem szczÚ-
Ăcie. Kontraszot bezana, zrobiony zb10-milimetrowej nylonowej liny, 
pÚkï. Powinienem byï wymieniÊ tÚ linÚ juĝ dawno, miaïa trzy lata. Jed-
nak przyzwyczaiïem siÚ do niej podczas rejsu zbTahiti do Alicante, do-
brze mi sïuĝyïa ibbardzo jÈ polubiïem. PÚkniÚcie liny prawdopodobnie 
uratowaïo bom bezana, który przelatujÈc wbkierunku Ărodka pokïadu, 
zniszczyï jednak drÈĝek sterowy statecznika samosteru. To ĝaden pro-
blem, dziÚki bardzo prostemu zamocowaniu potrzebujÚ tylko od 10 do 
30 sekund na wymianÚ statecznika. Mam ich jeszcze siedem wbzapa-
sie ibwystarczajÈco duĝo materiaïu, by dorobiÊ kolejne wbrazie potrzeby.

WychodzÚ na pokïad, ĝeby podïÈczyÊ koïo sterowe ib bïyskawicz-
nie wracam, caïy mokry od bryzgów fal. Robi mi siÚ jednak ciepïo 
na sercu, bo zobaczyïem, ĝe iluminatory wbkabinie rufowej takĝe sÈ 
nienaruszone. Za pomocÈ wewnÚtrznego koïa sterowego odpadam, by 
wypeïniÊ ĝagle wiatrem, ibwracam na pokïad, ĝeby zmieniÊ na znacznie 
mniejszy kÈt ustawienia statecznika samosteru do wiatru, poniewaĝ 
wbmomencie uderzenia grzywacza „Joshua” szedï baksztagiem. Trzeba 
jeszcze tylko zastÈpiÊ kontraszot bezana nowÈ linÈ. Moment ibgotowe. 
Tym razem dajÚ mu sporo luzu, tyle samo co przy grocie.

Na pokïadzie juĝ wszystko gra. MogÚ zejĂÊ na dóï, ĝeby siÚ ogrzaÊ 
ib zrobiÊ porzÈdek wb kabinie. Ze zlewu na lewej burcie wydobywam 
globus ibmocujÚ go na jego miejscu, na prawej burcie. Wyspa Jawa jest 
trochÚ podrapana.

Sekstant… zupeïnie obnim zapomniaïem. Leĝaï wbkoi na lewej bur-
cie, zakopany wbpoduszkach. Teraz spoglÈda na mnie zbprawej. Biedny 
staruszek, jeĂli nie zostaï zaïatwiony przeze mnie na amen, to chyba 
tylko dlatego, ĝe dobry Bóg naprawdÚ czuwa nad sekstantami, abtakĝe 
nad gïupkami. Za pierwszy razem zapomniaïem obnim wbkokpicie, za 
drugim, gdy leĝaï na nawietrznej koi. 

Zaliczyï 2,5-metrowy swobodny lot przez caïÈ szerokoĂÊ kabiny, kie-
dy „Joshua” poïoĝyï siÚ na burtÚ. Jedna zbtrzech nóĝek zïamaïa siÚ przy 
gwincie. Abprzecieĝ jej Ărednica wynosi 5–6 milimetrów. Na przedniej 
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sklejce jednej zbszufl ad sÈ trzy wgniecenia. To zb lewej strony ma co 
najmniej 5 milimetrów gïÚbokoĂci, to po prawej jest trochÚ pïytsze, 
abgórne ledwo widoczne. Zostaïy wybite nóĝkami sekstantu, kiedy ten 
uderzyï wbszufl adÚ.

„Joshua” jest wyposaĝony takĝe wbdrugi sekstant, duĝy bÚbenkowy 
Poulin, na którym moĝna ïatwo ibszybko, abzarazem bardzo precyzyjnie 
dokonaÊ odczytu. Ma teĝ, co jest szczególnie przydatne przy okreĂlaniu 
pozycji zbgwiazd, oĂwietlenie wbudowane wbuchwyt. Ten pozbawiony 
teraz jednej nóĝki sekstant to stary model, zbnoniuszem. Bardzo lubiÚ 
uĝywaÊ go do obserwacji Sïoñca wbwysokich szerokoĂciach, poniewaĝ 
jest maïy, lekki ibporÚczny. SpróbujÚ mu tÚ nóĝkÚ przytwierdziÊ klejem 
Araldite, jeĂli tylko jÈ znajdÚ. Trzeba bÚdzie takĝe wyregulowaÊ luster-
ka, które po takim uderzeniu muszÈ byÊ powaĝnie wykrzywione.

Zaledwie godzinÚ póěniej „Joshua” znowu zostaï powalony przez 
falÚ. Tym razem widziaïem prawie wszystko. Przysiadïem wbfotelu na 
stanowisku do sterowania zbkabiny ibobserwowaïem morze przez maïe 
prostokÈtne iluminatory metalowej kopuïy. Wbporównaniu zbpierwszym 
knock-downem wiatr byï znacznie sïabszy, wiaï zbsiïÈ co najwyĝej 6°B, 
jednak morze zrobiïo siÚ dziwne. Miejscami byïo doĂÊ spokojne, chociaĝ 
mocno zafalowane, to jednak bez zaïamujÈcych siÚ grzywaczy. Wbtych 
sektorach mógïbym dwadzieĂcia razy obejĂÊ pokïad nawet zbopaskÈ 
na oczach. Ni stÈd, ni zowÈd, nagle robiïo siÚ niespokojne, wyboiste, 
abwysokie, nakïadajÈce siÚ na siebie fale powodowaïy wypiÚtrzanie siÚ 
krzyĝowych, niekiedy bardzo potÚĝnych, grzywaczy. Prawdopodobnie 
to wïaĂnie jedna zb takich krzyĝowych fal uderzyïa wczeĂniej. Póěniej 
„Joshua” przez dziesiÚÊ minut lub trochÚ dïuĝej szedï wbstrefi e spokoj-
nej, abpotem znowu przez kolejny sektor wzburzonej wody.

Od czasu do czasu wstawaïem zbfotela, ĝeby zaczerpnÈÊ wielki haust 
powietrza ib lepiej wczuÊ siÚ wbotoczenie. Gdy morze robiïo siÚ spo-
kojniejsze, zaglÈdaïem teĝ do kokpitu, nie wypuszczajÈc jednak zbrÚki 
uchwytu pokrywy luku, wbkaĝdej chwili gotowy do skoku pod pokïad.

Gdybym kolejny raz miaï przejĂÊ wokóï PrzylÈdka Dobrej Nadziei 
wb tym samym kierunku, prawdopodobnie trzymaïbym siÚ pomiÚdzy 
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41 ab42 równoleĝnikiem (zamiast 40), aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe nie je-
stem zbyt blisko strefy konwergencji ciepïych ib zimnych prÈdów. Co 
prawda zmusiïoby mnie to do znacznego przekroczenia widocznej na 
mapie pilotowej granicy, którÈ wykropkowano na czerwono, ibwyma-
gaïoby wiÚcej wysiïku. PoprzedniÈ bezsennÈ noc spÚdziïem na wypa-
trywaniu lodów ibmiaïem dosyÊ, abdzisiaj prawie na pewno nie bÚdÚ 
musiaï tego robiÊ, poniewaĝ bÚdziemy juĝ praktycznie poza rejonem 
oznakowanym czerwonymi kropkami. Gdybym wiÚc musiaï to powtó-
rzyÊ, byÊ moĝe postÈpiïbym tak samo jak obecnie, pod warunkiem 
ĝe barometr zachowywaïby siÚ spokojnie. Tak jak teraz. Od rana ma 
nawet tendencjÚ wzrostowÈ.

Zszedïem pod pokïad, ĝeby pociÈgnÈÊ ïyk skondensowanego mleka 
zbpuszki ibskrÚciÊ sobie papierosa, abpotem wróciïem na swojÈ grzÚdÚ 
ibobserwowaïem morze przez zamkniÚtÈ kopuïÚ. PrzechodziliĂmy zno-
wu przez sektor wzburzony.

Niezwykïa fala, podobna do maïej wydmy, uniosïa siÚ za rufÈ. Nie 
byïa bardzo stroma, ale za to dwa razy – jeĂli nie wiÚcej – wyĝsza od 
innych. Jeszcze siÚ nie ïamaïa ibmiaïem wraĝenie, ĝe nie zanosi siÚ na 
to ibwcale nie musi siÚ zïamaÊ.

Zeskoczyïem na podïogÚ ib oburÈcz zïapaïem siÚ stoïu nawigacyj-
nego, przywierajÈc do niego klatkÈ piersiowÈ ibzapierajÈc siÚ nogami. 
Wyraěnie poczuïem gwaïtowne przyspieszenie, kiedy „Joshua” skoczyï 
do przodu. NastÚpnie jacht zïapaï mocny przechyï, coĂ jakby go za-
hamowaïo ibchwilÚ póěniej zostaï brutalnie powalony. Przez uszczelkÚ 
kopuïy trysnÚïa struga wody, lecz nie mam pewnoĂci, czy fala, która to 
spowodowaïa, zïamaïa siÚ.

„Joshua” wyprostowaï siÚ po czterech lub piÚciu sekundach. Trwaïo 
to dïuĝej niĝ po pierwszym uderzeniu grzywacza. Moĝna by powie-
dzieÊ, ĝe jakaĂ nadzwyczajna siïa przytrzymywaïa go przyciĂniÚtego 
do morza.

Ibznowu obyïo siÚ bez awarii. Maszt ibsalingi wytrzymaïy. Nie porwa-
ïy siÚ ĝagle. Na szczÚĂcie kontraszoty byïy wystarczajÈco wyluzowane, 
abnylon jest elastyczny. Gdyby przedmioty, które uwaĝamy za martwe, 
mogïy daÊ wyraz swoim odczuciom inaczej, niĝ tylko milczÈc zbzaciĂniÚ-
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tymi zÚbami, usïyszaïbym ciÚĝkie przekleñstwa dobiegajÈce zbgórnej 
czÚĂci pokïadu. Wytrzymaï takĝe maïy cudowny statecznik ib„Joshua” 
chyba nawet przez moment nie wyostrzyï do wiatru, bo nadal gna for-
dewindem, jakby juĝ zdÈĝyï obwszystkim zapomnieÊ. 

Mimo wszystko jestem jednak zdumiony, widzÈc ekran radarowy na 
swoim miejscu, na topie masztu, wbjego osi. On teĝ juĝ zapomniaï. 

Teraz niemal ĝaïujÚ, ĝe nie wcisnÈïem siÚ wbfotel, by móc ujrzeÊ na 
wïasne oczy caïÈ tÚ scenÚ przez maïe iluminatory kopuïy… Jednak 
kiedy zobaczyïem wydmÚ, czuïem ĝe „Joshua” moĝe przekozioïkowaÊ19 
przez dziób, abwtedy zïamaïbym sobie kark, uderzajÈc obklapÚ luku.

Wywrotka przy sile wiatru 6°B… Tak, dobrze wiem, ĝe to niemoĝli-
we… Abjednak wbtej okolicy wszystko moĝe siÚ zdarzyÊ.

19 PrzekozioïkowaÊ – przewróciÊ siÚ przez dziób, rufÈ ponad gïowÈ. Przyda-
rzyïo siÚ to „Tzu-Hangowi” ib „Sandefjordowi”. Kiedy jacht kozioïkuje, siïa 
uderzenia jest przeraĝajÈca. Nadbudówka „Tzu-Hanga” zostaïa dosïownie 
zmieciona zbpokïadu, jakby po ciosie zadanym gigantycznÈ maczugÈ. „Jo-
shua” omal nie przekozioïkowaï podczas sztormu wbtrakcie rejsu zbTahiti do 
Alicante. Jacht byï wówczas bardzo ciÚĝki. 

Ekran radarowy na topie masztu
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Póěnym popoïudniem wiatr sïabnie jeszcze bardziej. Morze odzysku-
je swój majestat, jest spokojne ibzarazem potÚĝne.

CzujÚ, ĝe noc bÚdzie piÚkna, bez ciosów poniĝej pasa. Powinie-
nem spróbowaÊ przespaÊ siÚ trochÚ przed nocnÈ wachtÈ (koniecznÈ 
ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ spotkania siÚ zb lodem), poniewaĝ jestem 
na nogach od Ăwitu… przed paroma dniami. Jednak wkrótce bÚ-
dzie zachód sïoñca ibnie potrafi Ú odmówiÊ sobie podziwiania morza 
ibjachtu.

Powinienem jednak sypiaÊ czÚĂciej, wb krótszych odcinkach cza-
su, bo to ïatwiejsze. Powinienem takĝe bardziej serio podchodziÊ do 
kwestii odĝywiania siÚ. Za bardzo ciÈgnie mnie do kawy ibpapierosów. 
Wbzasadzie ĝyjÚ byle jak. Powinienem znaleěÊ czas na solidne porcje 
snu ibnaprawdÚ obfi te posiïki. Przecieĝ nie mam zbyt wiele do roboty 
na jachcie, nawet przechodzÈc PrzylÈdek Dobrej Nadziei. Abnawet przy 
Hornie. Lecz wiele jest do uĂwiadomienia sobie na wodach wielkiego 
przylÈdka – ibwïaĂnie temu trzeba poĂwiÚciÊ caïy swój czas. 

Zapominamy wiÚc ob sobie, zapominamy obwszystkim, co nie jest 
zwiÈzane zb jachtem ib jego rozgrywkÈ zbmorzem, zb tym, co siÚ dzieje 
zbmorzem otaczajÈcym statek. Odkïadamy na bok wszystko, co nie jest 
niezbÚdne do zrozumienia tego, co najistotniejsze tu ibteraz.

Trzeba jednak uwaĝaÊ, by wbtej grze nie zapÚdziÊ siÚ dalej, niĝ to 
konieczne. WïaĂnie na tym polega trudnoĂÊ.

Nazajutrz robi siÚ przepiÚkna pogoda. Przez dwa dni wiatr wieje 
zb zachodu, raz zbpóïnocnego, to znów zbpoïudniowego. Wskazówka 
barometru stoi wysoko, ab sïoñce rozjaĂnia grzbiety napïywajÈcej od 
zachodu dïugiej martwej fali. Moĝna pomyĂleÊ, ĝe morze teĝ jest zado-
wolone zbodpoczynku.

Napeïniam ĝoïÈdek zbwielkim apetytem, przesypiam gïÚboko caïÈ 
noc ibdodatkowo ucinam sobie krótkie drzemki za dnia, gdy tylko przyj-
dzie mi na to chÚÊ. Pozycja obliczona 26 paědziernika pokazuje, ĝe 
przeszliĂmy tylko 117 mil, abwczoraj zaledwie 68, zbczego czÚĂÊ dziÚki 
prÈdowi. No ibdobrze, trochÚ spokoju iblekkich wiatrów bardzo siÚ nam 
przyda, obydwaj tego potrzebujemy.


