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Żeglarstwo jako podróż w głąb siebie
ALEKSANDRA MAGOŃ

¯ eglarstwo od kilkunastu lat jest
moim sposobem na życie i możliwości¹ doskonalenia samej siebie. Na
jednym z rejsów, w dzienniku pokładowym Zawiszy Czarnego znalaz³am
wypisane zdania Marka Twaina: „Za
dwadzieścia lat bardziej będziesz żałowa³ tego, czego nie zrobi³eś, niż tego,
co zrobi³eś. Więc odwi¹ż cumy, opuść
bezpieczn¹ przystań. Z³ap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”. Od tamtego momentu sta³y się
one moj¹ życiow¹ dewiz¹.
Nie raz już zarzucono mi, że żeglowanie traktuję jako ucieczkę przed
rzeczywistości¹ i problemami. Mówiono, że wchodzę na pok³ad, by móc
oderwać się od szarej codzienności i
brutalności mijaj¹cych dni. W rzeczywistości jest zupe³nie inaczej. Na rejsach zazwyczaj stawiam czo³a swoim
problemom, staram się z nimi walczyć,
pokonać. Rejs, niezależnie od obranego kursu, traktuję jako podróż w g³¹b
siebie. Dużo większe znaczenie od
miejsca, do którego zmierzamy, ma
sama żegluga, obcowanie z dwoma
potężnymi żywio³ami – wod¹ i wiatrem, i obcowanie z ludźmi, którzy podobnie jak i ja, staraj¹ się znaleźć pośród morskich fal odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
Nie jestem w stanie ubrać w s³owa
tego, jak czuje się żegluj¹c. Niecodzienna mieszanka poczucia si³y i dziecięcej naiwności dodaje pewności siebie. Pozwala wierzyć w to, że po zejściu z pok³adu wszystko pójdzie po
mojej myśli. Stanowi klucz do rozwiązania najtrudniejszych problemów.
Nigdzie indziej analizowanie swoich
b³ędów nie przychodzi mi tak ³atwo,
jak na morzu. Co nie znaczy wcale,
że to nie boli. Jednak w towarzystwie
akompaniamentu fal uderzających o
kad³ub i ³opotu żagli nie sposób choć
na chwilę nie oddać się refleksji. Żeglarstwo daje now¹ perspektywę. Walcz¹c z zaciętym żaglem w czasie
sztormu, kiedy wiem, że muszę podporz¹dkować się poleceniom kapitana, a od mojej pracy zależy życie innych, nabiera się przekonania, że jest
się w stanie pokonać każdą przeciw-

ność. To tylko kwestia wiary i wyobraźni. Kiedy każdego kolejnego dnia
wykonujesz swoje obowi¹zki czyszcz¹c pok³ad, kroj¹c ziemniaki na obiad,
szyj¹c żagle, mimo że jesteś jednym
z wielu, masz poczucie, że jesteś niezast¹piony. Walka z niesamowitymi
żywio³ami, które poch³onę³y już tyle
ofiar uczy pokory. W pojedynku z natur¹ nie masz szans, jeśli nie okażesz
jej szacunku. Ta świadomość, że nie
jest się jedyn¹ cz¹stk¹ świata, pozwala
spojrzeć na siebie z zupe³nie innej strony. Potem, dzięki wspó³pracy z całą
reszt¹ za³ogi osi¹gacie sukces – dobijacie do portu. Ale przecież to wci¹ż
dopiero pocz¹tek drogi.
¯eglarstwo daje także zupe³nie inne
uczucia, niespotykane w podobnej formie na l¹dzie. Przyjaźnie, które zawiązuj¹ się w krótkim czasie, nierzadko
trwaj¹ ca³e życie. Jedna z najpiękniejszych chwil, jaka mnie spotkała na
morzu, to obchodzenie Święta Zmar³ych. Na żaglowcu „Zawisza Czarny”
z kapitanem Tomkiem zazwyczaj pływa³a za³oga w podobnym składzie,
ludzie, traktuj¹cy się jak przyjaciele.
Jednym z wilków morskich był Pawulon, którego ja znam niestety tylko z opowieści mojego taty, również
wchodz¹cego w sk³ad powracającej
za³ogi. We wszystkich tych opowieściach Pawulon opisywany by³ jako
dusza – cz³owiek, niesamowity załogant, który potrafi³ jednocześnie rozśmieszyć i postawić się, kiedy tak w³aśnie trzeba by³o. Nad życie kochał żeglarstwo i ludzi. Pawe³, bo tak by³o
mu na imię, by³ ratownikiem lataj¹cym
w śmig³owcu. Podczas jednej z akcji
pęk³ mu tętniak. Mimo godzinnej reanimacji, zmar³ w szpitalu. Podczas
bardzo ważnego dla mnie rejsu, bo
pierwszego morskiego, obchodziliśmy
Święto Zmar³ych. Przed pó³noc¹ ca³a
za³oga zosta³a wywo³ana na pokład.
Pod niebem pe³nym gwiazd nasz nawigator, Brunon, mocno brzmi¹cym
g³osem wyśpiewa³ jedn¹ z pieśni żeglarskich o żeglarzach, których nie ma
już z nami. Jego g³os wzmocni³a syrena, której dźwięk jeszcze d³ugo rozbrzmiewa³ w powietrzu. Nigdy nie za-

pomnę widoku trzydziestu dorosłych
mężczyzn p³acz¹cych jak ma³e dzieci.
P³acz¹cych za jednym ze swoich przyjació³, którego stracili. Mówi się, że
żeglarze to jedna wielka rodzina i jest
w tym wiele prawdy. Przebywanie ze
sob¹ na morzu, dzielenie wydarzeń takich jak to, zawi¹zuje więzi, których l¹dowa rzeczywistość ani nie jest w stanie dać, ani nie jest w stanie rozwiązać.
Chęć bycia jak najlepsz¹ w czymś,
co jest dla mnie ważne – w tym wypadku w żeglarstwie – prowadzi do
jeszcze jednej podróży w g³¹b siebie
– konfrontacji z w³asnymi s³abościami. By p³ywać coraz lepiej, musia³am
poświęcić wiele. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, prowadzenie
jachtu nie jest proste. Wymaga umiejętności, wiedzy i praktyki. Czasem
postępy nie przychodz¹ z dnia na
dzień, co może deprymować. Ca³y
sens w tym, by się nie poddawać i iść
dalej. Jeśli trzeba mi będzie po raz
kolejny udowadniać, że to iż jestem
niewielk¹ dziewczyn¹, a nie postawnym, silnym mężczyzn¹ nie przeszkadza mi być jak najlepsz¹ – zrobię to.
Tu staj¹ na drodze i stereotypy, część
mężczyzn nadal nie rozumie, że kobieta na pok³adzie wcale nie przynosi
pecha, a jedna z nas może być dużo
lepszym strategiem od większości
panów. ¯ycie dla pasji doprowadzi³o
także niestety do rozpadu niektórych
relacji z ludźmi. Nie ża³uję. Idę wybran¹ przez siebie drog¹ i mimo że
w takich chwilach bywa bardzo trudno, nie zmienię jej. Jestem szczęściarą,
ponieważ każdy kolejny rejs nie jest
dla mnie walk¹ z chorob¹ morską. Ale
p³ywa³am z takimi ludźmi, którzy byli
bliscy wzywania pomocy na morze, bo
bali się, że zaraz strac¹ życie – do tego
stopnia chorowali. I spora część tych
ludzi wraca na morze. Podziwiam ich,
bo w chwilach w¹tpliwości bywaj¹
wzorem. Pokazuj¹, że dla pasji da się
przetrwać wszystko. Ze słabości, które
pokonuję na morzu najbardziej przeraża mnie burza. Tej boję się nawet
siedz¹c w swoim domu. Sytuacja jest
jeszcze straszniejsza, kiedy znajdujesz

się na żaglowcu, który z każd¹ fal¹
idzie dziobem pod wodę, jest zalewany ogromn¹ ilości¹ deszczu, a temu
wszystkiemu towarzyszy niemal zerowa widoczność. W takich chwilach
nie można się poddać, trzeba wygrać
ze sob¹ samym, bowiem jako część
za³ogi jest się niezbędnym, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
Z każd¹ tak¹ burz¹ mogę więcej. I do
każdej podchodzę coraz bardziej pokornie.
Moja pasja mnie napędza, jest motorem wielu podejmowanych przeze
mnie dzia³ań. Niejedno z marzeń zwi¹zane jest w³aśnie z żaglami i robię
wszystko, by je spe³nić. Zadziwiam
sama siebie znajduj¹c pok³ady cierp-

liwości, samozaparcia i ambicji. W tej
dziedzinie zrobię wszystko, by osi¹gn¹ć cel. Moim zdaniem to w³aśnie
marzenia, fakt, czy mamy odwagę je
spe³niać świadczy o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Wiem, jakim cz³owiekiem chcę być i staram trzymać się
obranego kursu. To pozwala mi mieć
pewność, że op³ynę kiedyś żeglarski
Everest, Przyl¹dek Horn.
Łaciñskie zdanie provehito in altum
nie jest ³atwe do przet³umaczenia. Oznacza jednocześnie „wyp³yn¹ć w nieznane”, „zanurzyć się w g³ębię” czy też
„opuścić port”. I taka też jest żegluga.
Każde kolejne odbicie od kei oznacza
wyp³ynięcie na wody w³asnej tożsamości.

Walt Whitman
Wierzę, że źdźbło trawy jest nie mniej ważne
Wierzę, że źdźbło trawy jest nie mniej ważne, niż kunszt gwiazd,
A mrówka jest tak samo doskonała, jak ziarnko piasku i jajko strzyżyka,
A rzekotka jest arcydziełem kulinarnym dla najdostojniejszych,
A pnąca jeżyna mogłaby ozdobić salony nieba,
A najdrobniejszy staw mojej dłoni może lekceważyć całą maszynerię,
A krowa pasąca się z pochylonym łbem, przewyższa każdy pomnik,
A mysz jest cudem, które wystarcza, aby potrząsnąć sekstylionem niewiernych,
A ja chciałbym przychodzić co wieczór, aby zobaczyć dziewczynę gospodarza,
parzącą herbatę w żelaznym czajniku i wypiekającą kruche ciasteczka.
Odkrywam, że wchłaniam gnejs, węgiel, długowłosy mech, owoce, ziarna,
[korzenie jadalne,
I jestem pokryty wokół sztukaterią czworonogów i ptaków,
I minąłem to, co zostało za mną ze słusznych powodów,
Ale wołam znów do czegokolwiek, kiedy tego pragnę.
Na próżno pośpiech i nieśmiałość,
Na próżno skały głębinowe wysyłają swoje stare ciepło naprzeciw,
[kiedy się zbliżam,
Na próżno mastodont cofa się pod własne sproszkowane kości,
Na próżno obiekty pozostają w oddali i przybierają rozmaite kształty,
Na próżno ocean osiada w głębinach, a wielkie potwory leżą bez ruchu,
Na próżno myszołów szuka swojego domu na niebie,
Na próżno wąż pełza przez pnącza i pnie,
Na próżno łoś zajmuje ukryte przejścia w lesie,
Na próżno brzytwodzioba alka żegluje daleko na północ, na Labrador,
Podążam za nią szybko, wspinam się do gniazda w szczelinie skalnego urwiska.
tłum. Ryszard Mierzejewski

