
Déjà vu

„Słoneczko” – tak do mnie się zwrócił i aby nie było żadnych niedomówień, dodam, że byliśmy
na oficjalnym zebraniu w gronie kilkunastu osób. Niemalże stanęłam na baczność. Otworzyłam usta.
Ja to tyle razy  déjà vu  1(choć w tym przypadku, to chyba bardziej  déjà entendu2). Jak tym razem
zareagować na tak „oślepiające” określenie? Spojrzałam na jego pomarszczoną twarz, przygarbioną
sylwetkę i jednolicie białe włosy. Uśmiechnęłam się nieco i zapytałam: „tak, panie kapitanie?”

I to było dopiero jamais entendu3!
Najczęstsze déjà vu  przypominało, że zwykle nadanie mi takiego pseudonimu kończyło się tak

ostrą  ripostą,  iż  nigdy  więcej  ten  pan  nie  zwróciłby  się  do  mnie  inaczej  niż  „pani  inżynier”,
„kierownik” czy tym podobnie, to znaczy na wskroś oficjalnie. 

Było  również  i déjà  vu  II,  choć  spotykane  w sytuacjach  oficjalnie  szczególnych,  to  znaczy
nieobarczonych pośpiechem.  Wtedy to pan kapitan usłyszałby:  „tak,  księżycu ty  mój?”  I to  bez
zdrobnienia, aby nie utrudniać odbioru aluzji. Gdy pojął – zobaczyć minę tak zaskoczonego satelity –
bezcenne!

Dlaczego  tym  razem  zareagowałam  tak  nietypowo?  Bo  był  to  kapitan  żeglugi  wielkiej,  pod
krawatem  i w marynarskim  gajerku?  Tak,  mundury  zawsze  budzą  swojego  rodzaju  respekt,
przynajmniej u mnie. Tym razem moja nadzwyczaj  opanowana reakcja wynikła nie tyle z bardzo
dojrzałego wieku pana kapitana, co ze zmęczenia po długim, ciężkim dniu. 

Księżycu ty mój! Pomyślałam. Pewno myślisz, żeś Gwiazdą Polarną? Może kiedyś i byłeś, ale na
pewno  nie  zawsze  i nie  dla  wszystkich.  Nie  zadajesz  sobie  trudu,  aby  zapamiętać  imiona  czy
nazwiska i we wszystkich portach świata kobiety nazywasz (i traktujesz!) jednakowo? Szkoda. Dużo
tracisz, patrząc na wszystko z góry swojej patriarchalnej piramidy. Widok stamtąd może i ładny, ale
szczegóły niewidoczne, bo wysokie góry często otacza mgła.  Wynika z tego i to,  że są u nas (o 
zgrozo!)  niewiasty,  które  pozwalają  ci  tam nadal  stać  i przyjmują  to  księżycowe,  jedynie  odbite
światło, jako gwiezdne.

Ta scenka rodzajowa przypomniała mi się, gdy przechodziłam obok Akademii Morskiej4. Lubię to
miejsce.  Łatwo  tu  dojechać  tramwajem  numer  6,  którego  linia  przebiega  tuż  przy  rzece.  Po
pokonaniu dość stromych schodów znajdziemy się na Wałach chrobrego.  Stąd można podziwiać
piękny  widok  na  Odrę,  port,  całą  wodną  część  Szczecina  i dalej  Prawobrzeże,  zwieńczone  na
horyzoncie Wzgórzami Bukowymi. 

Ale  dziś  nie  ta  malownicza  panorama  przykuła  moją  uwagę,  tylko  ludzie  w  marynarskich
mundurach.  Właśnie  rozpoczynał  się  rok  akademicki,  więc  przed  budynkiem  było  tłoczno.
dziewczyny w jednakowych krótkich spódniczkach, marynarkach i  kapelusikach przyciągały wzrok
nie tylko ubranych w mundury marynarskie kolegów, ale i wielu siwowłosych już kapitanów. 

– Śniło mi się, że lecę wahadłowcem na Marsa – usłyszałam, od przechodzącej opodal
blondyneczki z bujnymi loczkami. 

– Super! Ja pamiętam z mojego, że tata groził mi palcem – dobiegło od jej smukłej
koleżanki.

– Co przeskrobałaś?
– A to, to mi się nie przyśniło! – zachichotała długonoga i studentki odeszły na tyle

daleko, że dalszą rozmowę zagłuszył uliczny gwar. 
Sny. Tak, każdy je ma. Czasami są realne, kiedy indziej baśniowe. Podobnie jest i z marzeniami.

Bywają zwyczajne, codzienne, ale nie zawsze. Niekiedy są nadzwyczaj surrealistyczne. 

1 Jęz. francuski: już widziane.
2 Jęz. francuski: już usłyszane.
3 Jęz. francuski: nigdy niesłyszane.
4  Akademia  Morska  w szczecinie,  Wały  chrobrego.  Uczelnia  kontynuuje  tradycje  szczecińskich  szkół  morskich:  Państwowej  szkoły

Morskiej powstałej w 1947 roku, połączonej w 1966 roku z Państwową szkołą rybołówstwa Morskiego w Wyższą szkołę Morską.



Stoję pośrodku skrzyżowania i kieruję ruchem. Do pomocy mam milicyjny lizak w dłoni i gwizdek
w ustach.  Poruszam  rękoma,  unosząc  na  przemian  przedramiona  i wskazuję  kierunek  ruchu,
obracając się (dość chwiejnie) na pięcie. Patrzę w dół na swoje stopy i już rozumiem, czemu nie jest
mi łatwo utrzymać równowagę. Jestem w niebotycznie wysokich szpilkach czerwonego koloru.

Są chyba godziny szczytu, bo niezliczone samochody, kilka furmanek i autobus (równie czerwony
jak moje buty) niemalże korkują skrzyżowanie. Robię wszystko, aby z niego zjechały, ale kierowcy
(sami mężczyźni) nie słuchają moich poleceń. Nie patrzą ani na ustawienia mojego ciała, ani na moje
dłonie, tylko podziwiają z otwartymi ustami (szkoda, że nie każdy z nich ma dobrego dentystę) te
nieszczęsne szpilki. 

– Gdzie je dostałaś? – woła gość bez górnej prawej jedynki.
– W gieesie rzucili? – dopytuje się brodacz z ułamaną w połowie dolną dwójką. 
– Daj  pan  spokój,  przecież  takie  pantofelki  to  tylko  przed  wojną,  we  Lwowie  „U

Marcela”  można  było  kupić!  –  stwierdza  (z zabużańskim  zaśpiewem)  siwy  jegomość  ze  złotą
jedynką połyskującą w słońcu.
 Obracam się  w lewo,  wskazując wyraźnie  możliwość  przejazdu w kierunku „na wprost”  tym

trzem gadułom. Uff, pojechali! Mam nadzieję, że do dobrego stomatologa.
Furman z wozu pełnego węgla,  robiąc usta  w dziubek,  najwyraźniej  posyła  mi  całusy między

częstym „prrry” do niespokojnego konia.
– Słonko,  ależ  piękne  masz  te…  –  nie  kończy  młodzian  na  motorze  (jeszcze  przed

sekundą go tu nie było, skąd on się wziął?), tylko dłońmi, jakby trzymając w nich kule, pokazuje
dwa krągłe kształty.
Zerkam zdezorientowana na swoje piersi i z przerażeniem zauważam, że zamiast munduru mam

na  sobie  obcisłą,  mocno  wydekoltowaną  sukienkę.  Założone  mam  również  białe,  koronkowe
rękawiczki  do  łokcia.  Robię  gwałtowny ruch  palcem wskazującym.  Krótki  gwizdek,  obrót  po  raz
kolejny w lewo i motocyklista… popłynął w prawo. 

Popłynął, bo ulica zamieniła się w rzekę, a jego motor w kajak. Woźnica (ten od całusów) dzierży
nie bat, lecz rumpel żaglówki, a ja stoję już nie na skrzyżowaniu, a na mostku kapitańskim statku!
Tuż przede mną jest wielkie koło sterowe. Nieziemsko wystraszona zastanawiam się,  jak ominąć
długą łódź Wikingów z czerwonym żaglem (w którą przekształcił się autobus), wypełnioną drużyną
gapiących się na mnie czerwonoarmistów z długaśnymi pepeszami w dłoniach zamiast wioseł.

Co ja tu robię? Wycieram wierzchem dłoni pot z czoła. Coś mnie drapie. Powtarzam ruch. Jest
jeszcze bardziej szorstko. 

Budzę się. Leżę na brzuchu z ręką pod głową. Bransoletka zegarka uwiera mnie w czoło, bo nie
zdjęłam go przed snem. Siadam. Prostuję plecy. 

W majątku w Kozietułach między piętnastoma pokojami naszego pałacyku był i mój. Było też w 
nim wygodne łóżko.  Tu, w Kamieniu Pomorskim, dzielę pokój z siostrą i śpimy na kanapach. Tam
uciekałam od lekcji francuskiego i gry na pianinie do stadniny dziadka, tu, jak tylko mogę, pędzę na
przystań i z kolegami z gimnazjum wałęsam się po porzuconych łodziach czy na wpół zatopionych
statkach. Od dnia, kiedy (po ucieczce od kolektywizacji na wschodzie) po raz pierwszy zobaczyłam
morze (popłynęłam kutrem z zaprzyjaźnionym rybakiem), nie  mogę o nim zapomnieć.  Zauroczyło
mnie dokumentnie. 

Nie jest mi łatwo odnaleźć się w nowej sytuacji, mojej siostrze również. Znany nam świat rozsypał
się na tysiące kawałeczków i został tysiąc kilometrów stąd. Mama, chcąc, abyśmy zapomniały o 
wojnie i jak najszybciej zaaklimatyzowały się w nowym miejscu (a dobrze wiedziała, co to znaczy
przebywać z dala od przyjaciół, bo sama studiowała w Paryżu), zapisała siostrę na kurs szybowcowy,
a mnie  na  obóz  żeglarski.  Pływanie  skończyło  się  w ubiegłym  tygodniu  i ten  wspaniały  zegarek
dostałam od taty za zdobycie stopnia żeglarza. 



To dopiero pierwszy z progów wtajemniczenia, które chcę przestąpić. Wczoraj zrobiłam kolejny
krok: wysłałam podanie o przyjęcie mnie do Szkoły Morskiej w Gdyni.  Ale czy ja na pewno wiem, co
robię?

Kto mógł tak śnić? Kto miał tak piękne marzenia? Te pytania są uzasadnione pod szczecińską
uczelnią, która w 1951 roku wydała na świat pierwszą polską panią kapitan. Ale myli się ten, kto
pomyślał, że od razu zaczęła ona sławić imię ojczyzny na morzach i oceanach świata w mundurze ze
złotymi guzikami. Nie było to możliwe, gdyż nie miała (o ironio!) prawa pływania po oceanach. Tak
to bywało w PRL, nie wszyscy absolwenci szkoły morskiej mieli prawo wypłynięcia z Polski. Tak jak
najpierw kilka lat walczyła o samą możliwość studiowania na morskiej uczelni („naboru kobiet nie
przewidujemy”  –  czytała  w odpowiedziach  na  swoje  podania),  tak  jeszcze  ponad  dziesięć
potrzebowała, aby wypłynąć w morze i zostać kapitanem żeglugi wielkiej. Bezspornie w 1962 roku
(kiedy to otrzymała szlify kapitańskie) Danuta Kobylińska-Walas otworzyła słonkom drzwi do tego
księżycowego  świata.  Podkreślić  należy  również,  że  była  jedną  z trzech  takich  Gwiazd  w całym
ówcześnie znanym uniwersum. 

Nazywano ją:  kapitanem w spódnicy,  Madame Commandante, Woman Sea Captain czy  Frau
Kapitän.  Na starych zdjęciach podziwiać możemy uśmiechniętą, dystyngowaną kobietę w męskiej
kapitańskiej czapce – ówczesny  dress code nie przewidywał jeszcze kobiecej wersji  munduru. W 
mniej oficjalnych sytuacjach nazywano ją… żabą. Czy dlatego, że na początku morskiej kariery – jak
opowiada – miała zielony kostium kąpielowy i świetnie pływała żabką? A może dlatego, iż mimo
wszystko wolała kapitana żabę niż jakieś Słoneczko? Ciekawe, jak przezwali  ją marynarze, którzy
złożyli  rezygnację  z rejsu  przed  jej  kapitańskim  debiutem,  mówiąc,  że  „nie  będzie  nam  baba
wydawać rozkazów”? Dla nich nie liczyła się wiedza, umiejętności czy predyspozycje. Baba jest babą,
nawet jeżeli czasami (dla odciążenia swojej pamięci) nazywają ją Słoneczkiem.

Póki nie poznałam historii polskiej  Madame Commandante, nie zdawałam sobie sprawy, że w 
moim  rodzinnym  Szczecinie  uczelnia  morska  była  tak  postępowa.  Powtórzę,  jeżeli  umknęło:
akademia ta w 1951 roku wydała na świat przyszłą pierwszą polską panią kapitan! Zaledwie w tym
roku z jednej strony, a jednocześnie już w 1951, gdyż oficjalnie polskie uczelnie morskie dla kobiet
otworzono (tj. pozwolono im tam nie tylko myć podłogi, ale uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych)
dopiero  w 1975,  ustanawiając  limit  6  miejsc  (!).  To  (dużo  wcześniej  jakoby  zagwarantowane
konstytucyjnie) równouprawnienie trwało jednak tylko dwa lata. Ponownie otwarto je dla Słoneczek
dopiero  w połowie  lat  dziewięćdziesiątych  dwudziestego  wieku.  Dzięki  temu w listopadzie  2016
swoje surrealistyczne marzenia spełniła inna panna, Katarzyna Mazurek, zostając pierwszą kobietą
w historii  polskiej  wojskowości,  która  objęła  dowodzenie  okrętem  Marynarki  Wojennej  (ORP
„Lublin”). Mam nadzieję, że wie, komu przede wszystkim powinna za to podziękować.

W czasach, w których oglądamy transmisje telewizyjne z przestrzeni kosmicznej z kobietami na
pierwszym  planie,  warto  mieć  świadomość,  że  istnieją  państwa,  w których  kobiety  nie  mogą
samodzielnie prowadzić samochodu. Czyżby księżycowi panowie bali się, aby im Słonka za daleko nie
odjechały?
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