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Kajaki pojawiły się przed około
czterema tysiącami lat na dalekiej
północy. Jego twórcami byli
Eskimosi i w mniejszym zakresie
Indianie.

W edług zgodnej opinii historyków była to
i nadal jest najdoskonalsza konstrukcja
łodzi myśliwskiej. Skórzane łodzie uży−

wane były co prawda w wielu cywilizacjach eu−
ropejskich (np. irlandzkiej czy celtyckiej), ale
każdy, kto widział owalny, niezgrabny i powolny
irlandzki cuurragh, nie pomyliłby go nigdy ze
smukłymi, delikatnymi, lekkimi i szybkimi kaja−
kami eskimoskimi. Początkowo pierwowzory ka−
jaków o nazwie umiak (anguyaq) pojawiły się ja−
ko środek transportu do przewożenia ludzi i ich
sprzętu podczas sezonowych wędrówek w po−
szukiwaniu żywności. Zbudowane ze skór
i drewna, niektóre z tych obszernych łodzi trans−
portowych osiągały długość do 20 metrów i mo−
gły pomieścić do 15 osób lub tonę ładunku, mia−
ły też żagle. Używano ich również do polowania
na duże zwierzęta morskie, głownie wieloryby
i morsy. 

Z czasem zaistniała potrzeba zbudowania ma−
łych, indywidualnych łodzi do polowań. Tak na−
rodziły się łodzie zwane ka−i−ak, czyli męska łódź
eskimoska – nazywane również kajak, kayak, ky−
ack, qajaq. Kajaki miały konstrukcję dostosowaną
do warunków lokalnych. I tak na przykład wokół
Alaski, gdzie występują wielkie fale przyboju, bu−
dowano stosunkowo krótkie i mocne kajaki. Na−
tomiast na Grenlandii, gdzie największym zagro−
żeniem były wędrowne pola lodowe, a nie wzbu−
rzone morze, budowano słabsze, lecz smuklejsze
i dłuższe kajaki. 

Na obszarze Syberii i Alaski powstały też po−
dobne do kajaków łodzie o nazwie baydarka lub
bajdarka, natomiast baydarami nazywali Rosjanie
Eskimoskie umiaki. Bajdarki były to 2− lub 3−oso−
bowe kajaki, w których jedna osoba nie wiosło−
wała, lecz jedynie polowała miotając harpun lub
była transportowana. Powstały na zapotrzebowa−
nie kupców rosyjskich, którzy podporządkowali
sobie Aleutów, aby wykorzystywać ich do polo−
wań na morskie zwierzęta futerkowe. W 1799 r.
flota 500 bajdarek Aleutów pod dowództwem ro−
syjskiego kupca Baranowa dotarła do archipelagu
wysp Aleksandra, zakładając tam późniejszą stoli−
cę rosyjskiej Alaski – osadę Sitka. Flota aleuckich
bajdarek podczas połowów wyder morskich do−

cierała aż do terenów dzisiejszej Kaliforni. Pod−
czas tych połowów nadzorcy rosyjscy przewożeni
byli w 3−osobowych bajdarkach.

Generalnie przyjmuje się, że powstało 5 pod−
stawowych modeli eskimoskiego kajaka morskie−
go wraz z ich późniejszymi modyfikacjami. Są to
typy kajaków z Grenlandii, Wysp Baffina, Wysp
Aleuckich, okolic cieśniny Beringa i wybrzeża po−
łudniowo−wschodniej Syberii.

Według badaczy Chapella i Adneya, autorów
monografii łodzi tubylczych Ameryki Północnej,
najdoskonalsze konstrukcyjnie były kajaki z Alaski
i Grenlandii. Kajaki z Azji i Arktyki kanadyjskiej
miały znacznie gorsze konstrukcje. Nic dziwnego,
że właśnie one, kajaki z Aleutów i Grenlandii, sta−
ły się wzorami dla późniejszych europejskich kon−
strukcji kajaków morskich. Wszystkie kajaki eski−
moskie zbudowane były z naturalnych materia−
łów, takich jak drewno, róg, ścięgna i skóry. Sz−
kielet z drewna obszywano skórą z fok, morsów,
reniferów, karibu itp. Wyjątkiem byli Eskimosi Ka−
ribu ze środkowej Arktyki, którzy nie mając do−
stępu do drewna budowali szkielet z kości wielo−
rybów. Skórę, impregnowaną olejem, zszywano
ścięgnami na drewnianym szkielecie naciągając ją
przed wyschnięciem. Poszczególne fragmenty do−
pasowywane były tak, aby układ włosia był zgod−
ny z kierunkiem ruchu łodzi. Skóry łączono po−
dwójnym szwem. Kajak był cennym przedmiotem
wymagającym „czułej” opieki i konserwacji olejem
co 4−8 dni. Zwyczajowo, jako przedmiot związany
z magią łowiecką, używany był wyłącznie przez
mężczyzn.

Na kajakach 
polowano indywidualnie, harpunami zakoń−

czonymi liną z pływakiem. Po trafieniu ostrze har−
puna oddzielało się od trzonka ciągnąc za sobą
pływak na sznurze, który uniemożliwiał dłuższe
zanurzenie się zwierzęcia pod wodą. Do zabijania
rannych zwierząt używano oszczepów lub włócz−
ni. Co ciekawe, rzadko używano łuku i strzał ze
względu na jakość drewna i rozciągliwość cięciwy
po namoknięciu morską wodą. Częściej używano
ręcznej wyrzutni oszczepów i harpunów. Zabite
zwierzęta holowano za kajakiem, wieziono na lub
w kajaku, w zależności od ich wielkości i kon−
strukcji kajaka. Grupy kajaków wraz z większymi
umiakami używane były do polowania na wielo−
ryby lub płynące renifery czy karibu. Największe
grupy kajaków, liczące po kilkaset sztuk, używa−
no do polowania na wydry. Polowanie polegało
na tym, że ustawione w półkole kajaki zaganiały
wydry uniemożliwiając im odpoczynek i nabranie
powietrza po wynurzeniu. W końcu myśliwym
udawało się trafić w wyczerpane zwierzę. Czasa−
mi polowano też zatrutymi włóczniami na wielo−
ryby. Ginęły one od trucizny po kilku dniach co
wymagało śledzenia szlaku ich ucieczki na peł−
nym morzu.

Ubiory
używane do morskich polowań musiały być

przede wszystkim odporne na wodę, więc do ich
wyrobu stosowano głównie focze i rybie skóry
oraz błony zwierzęce. Typowym wierzchnim
okryciem kajakarza był tuilik – kurtka z kapturem
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Kajak na morzu: 
wczoraj i dziœ

Miros³aw Murawski (Murmir)

Kajak z Grenlandii. Ze zbiorów Canadian Canoe Museum.



WWIIOOSS££OO nnrr 44//220000331144

i sznurkami zaciąganymi wokół otworu kajaka.
Charakterystycznym ubraniem morskim była też
kamleika, czyli obszerny kaftan z błon, bardzo
lekki i mocny, nakładany na wewnętrzną parkę. 

Obuwie Eskimosów składało się z wielu
warstw: najbardziej wewnętrzną stanowiły skarpe−
ty (aliqsiik), następnie buty z foczej skóry, w razie
naprawdę ostrego mrozu dodatkowa para butów.
Eskimosi preferowali te buty ze względu na ich
naturalną, oddychającą strukturę i całkowitą wo−
doodporność. Buty szyte były specjalnym wo−
doszczelnym szwem. Nić nie przebijała skóry na
wylot, lecz dochodziła tylko do połowy jej grubo−
ści. Jako nici używano żył zwierzęcych, których
dodatkową zaletą było pęcznienie pod wpływem
wody, co zwiększało szczelność szwu. Na pode−
szwy stosowano, np. szorstkie płetwy morsa.

Rękawice z jednym palcem robiono z golonej
foczej skóry, dzięki czemu były szorstkie i łatwiej
było w nich wiosłować. Wiązano je rzemieniem
przeciągniętym na ramionach. Ciekawym wyna−
lazkiem były rękawice z dwoma kciukami –
umożliwiało to zmianę strony, gdy jedna zamokła
i stała się śliska podczas wiosłowania. Nieprzema−
kalne i trwałe rękawice szyto też ze skór rybich
(głównie łososia i pstrąga dla ich walorów este−
tycznych).

W trakcie wypraw 
kajakowych Eskimosi zabierali ze sobą wiele

specjalistycznego sprzętu, np. kościane rurki do
wysysania wody z dna kajaka czy materiały na−
prawcze. Toczą się spory, czy pierwotnie używali
żagli, choć wiadomo z doniesień podróżników, że
łączyli dwa kajaki w katamaran, na którym sta−
wiali żagle.

Wbrew ogólnie panującemu przekonaniu za−
równo pływanie kajakami po morzu, jak i polo−
wanie na nich było bardzo niebezpieczne. We−
dług danych z rejonu południowej Grenlandii,
w 1888 r. na 90 zanotowanych wypadków śmier−
ci mężczyzn 24 zginęło podczas pływania lub po−
lowania kajakami na morzu, czyli w ciągu tego ro−
ku mniej więcej co 4 zmarły mężczyzna zginął
podczas wyprawy kajakowej. Myśliwi ginęli nie
tylko w wyniku hipotermii, czyli nadmiernego
wychłodzenia po wypadnięciu do wody, ale rów−
nież w wyniku ataku zwierząt, na które polowali.

Warto wspomnieć, że występowała u nich

pewna specyficzna choroba zwana lękiem kaja−
kowym. Pojawiała się ona podczas długiego pły−
wania kajakiem na pełnym morzu przy spokojnej
pogodzie. Silnemu poczuciu lęku towarzyszyły
objawy fizyczne (wymioty, zmiany czucia, na−
przemienne stany zimna i ciepła) oraz psychiczne
– poczucie nierzeczywistości, niepokój, wizje itd.
Napady ustępowały po silnym uderzeniu wiosła
o wodę.

Eskimosi, 
którzy sami siebie nazywali Inuitami, czyli

prawdziwymi ludźmi, wnieśli do techniki świato−
wej wiele wynalazków, takich jak wspomniany
już kajak z pneumatycznymi komorami zapewnia−
jącymi niezatapialność, anorak i parkę, harpun,
okulary przeciwsłoneczne, wiertła „napędzane”
łukiem z cięciwą, śrubę oraz igloo, które zadziwia
współczesnych architektów, bo spełnia wymogi
nowoczesnej sztuki inżynierskiej – wszystko to
stworzyli Inuici w warunkach maksymalnego
ograniczenia materiałów i surowców. 

Dzięki kajakom i umiejętnościom kajakarskim
Eskimosi zasiedlili olbrzymie, choć niegościnne
obszary tworząc wspólnotę kulturową i językową.
Współcześni Eskimosi zamieszku−
ją Alaskę, arktyczne rejony Kana−
dy, Grenlandię, Półwysep Czu−
kocki i Wyspy Wrangla.

Dziś wiele metod budowy i ty−
pów kajaków morskich zaginęło
w pomroce dziejów. Zmiana spo−
sobu życia koczowniczych ple−
mion myśliwskich, żyjących z po−
lowania przy pomocy kajaków
morskich, spowodowała zagubie−
nie tradycyjnej wiedzy i umiejęt−
ności przekazywanych przez po−
kolenia.

Próbuje się je odtwarzać na
podstawie wykopalisk archeolo−
gicznych i zachowanych okazów
muzealnych. Ze względu na nie−
trwałość surowca użytego do ich
budowy, do naszych czasów za−
chowało się tylko kilkanaście eg−
zemplarzy kajaków i nieco rysun−
ków badaczy – najczęściej pozba−
wionych szczegółów i wymiarów.

Dziœ
W 1860 r. Szkot Mac Gregor zbudował kajak

drewniany z poszyciem klepkowym wzorując się
na rozwiązaniach eskimoskich. Przepłynął nim
następnie rzeki Wielkiej Brytanii stając się pierw−
szym kajakarzem−turystą. W 1865 r. założył też
w Londynie pierwszy na świecie klub kajakowy.
Tam też powstała Międzynarodowa Reprezentacja
Sportu Kajakowego, która w 1946 r. przekształciła
się w Międzynarodową Federację Kajakową. 

Z konstrukcji Mac Gregora wywodzą się
wszystkie kajaki śródlądowe, zarówno sportowe,
jak i turystyczne. Sportowe łodzie śródlądowe
zmodyfikowano co prawda tak dalece, że tylko
w niewielkim stopniu przypominają swój pierwo−
wzór, czyli eskimoski kajak morski. 

Kajaki składane są również wzorowane na tej
konstrukcji. Pierwsze składaki powstały tuż przed
pierwszą wojną światową. Za ich twórcę uważa
się Alfreda Henricha, który pierwszy zbudował
składak o nazwie „Delfin”. Kilka lat później, bo
w 1907 r. powstaje pierwsza fabryka składaków
L. Kleppera w Rosenheim, produkująca do dziś
składaki w klasycznej technologii drewnianej.
W 1928 r. niemiecki kapitan Roemer przepłynął
Atlantyk właśnie na Klepperze, przyczyniając się
znacznie do popularyzacji kajakarstwa. Również
na Klepperze wyczyn ten powtórzył doktor Han−
nes Lindemann w roku 1956.

Próbą powrotu do źródeł i odnowienia eski−
moskiego wzorca kajaka morskiego było sprowa−
dzenie z zachodniej Grenlandii do Europy przez
Kena Taylora w 1959 r. pierwszego kajaka mor−
skiego. Na jego bazie model morskiego kajaka
grenlandzkiego zbudowanego ze sklejki stworzył
Geoff Blackford w 1971 r. Ten właśnie model zo−
stał użyty jako wzorzec do produkcji „Anas Acu−
ta” – pierwszego kajaka morskiego z włókna
szklanego – i stał się pierwowzorem dla wszyst−
kich późniejszych modeli kajaków morskich. Za−
interesowanym szczegółami polecam zapoznanie
się z pracą Jacka Starzyńskiego „Budowa i eks−
ploatacja sprzętu pływającego” omawiającą
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współczesne rodzaje kajaków i kanadyjek i do−
stępną w internecie (www.kajak.org.pl).

Za polskiego prekursora morskiego kajakar−
stwa turystycznego można uznać Wacława Kora−
biewicza, który przed wojną – własnoręcznie zbu−
dowanym kajakiem – dotarł najpierw do Turcji,
a potem do Indii, opisując później swoje do−
świadczenia w książkach „Żaglem do minaretów”
i „Żaglem do jogów”.

W 1930 r. płynąc wodami Orawy, Wagu i Du−
naju poprzez Morze Czarne dociera do Istambułu.
W następnym roku płynie z Istambułu do Pireusu.
W dwa lata później płynie ponownie z Polski do
Istambułu, a później wzdłuż wybrzeży Syrii, Eu−
fratem i Tygrysem do Basry. Następnie stamtąd
statkiem do Karaczi, a dalej kajakiem do delty In−
dusu i wodami tej rzeki w górę, aby później prze−
rzucić się na Dżamunę i Ganges. Kto wie, dokąd
pan doktor Korabiewicz mógłby zawędrować
swoim „Pacyfistą” – niestety, choroba matki zmu−
siła go do przerwania rejsu i powrotu do kraju.

Również przed wojną, polscy kajakarze Ple−
bańczyk i Figuła pływali na Adriatyku, a Świtalski
i Chałupnik na morzach greckich.

Po wojnie, w okresie faktycznego zakazu wy−
jazdów zagranicznych, o ile mi wiadomo, jedynie
poznańska Sekcja Kajakowa Akademickiego Klu−
bu Turystycznego systematycznie pływała na mo−
rzach greckich, Morzu Czarnym i Adriatyckim,
a nawet krótko na morzu Japońskim. Jednym z
najciekawszych przedsięwzięć polskich kajakarzy
morskich w tym okresie była wyprawa SK AKT

w 1982 r. z Grecji do Turcji poprzez archipelag
Cykladów oraz w 1984 r. do Dalmacji (ze szcze−
gólnym uwzględnieniem archipelagu Kornaty
składającego się z 256 wysp). Miałem przyjem−
ność kierować tymi wyprawami, jak i uczestniczyć
w pozostałych wyjazdach morskich SK AKT.

Z czasów nam współczesnych warto przyto−
czyć dokonania Aleksandra Doby. W 1999 r. sa−
motnie opłynął Bałtyk w ciągu 80 dni pokonując
4227 km. W 2000 r. przepłynął w ciągu 101 dni
ponad 5400 km z Polic do Narwiku. Jako pierw−
szy kajakarz otrzymał statuetkę Conrada – nagro−
dę za najciekawsze osiągniecie żeglarskie.

W ostatnich latach przeprowadzono też kilka
innych ciekawych wypraw kajakowych na Morzu
Bałtyckim, Norweskim i Barentsa. Realizowali je
tacy kajakarze, jak: Leszek Mazur, Aleksander Do−
ba, Tomasz Przybylski, Andrzej Czechowicz i Ja−
rosław Mazur. 

Zmiany polityczne i prawne otworzyły przed
Polakami dostęp do polskiego morza, choć – nie−
stety – nie bez pewnych ograniczeń. Można jed−
nak z całą pewnością stwierdzić, że okres eks−
pansji kajakarstwa morskiego w Polsce jest jesz−
cze przed nami.
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