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Nieopowiedziana dotąd historia bohaterskich lotniczek

Giles  Whittell  opisuje  ciche  bohaterki  wojny stoczonej  przez RAF z hitlerowską Luftwaffe. 
Choć w walkach brali udział jedynie mężczyźni, na zapleczu powietrznego frontu ogromną rolę  
odegrały lotniczki, które w szeregach Air Transport Auxiliary (ATA) dostarczały samoloty do 
baz  i  zakładów  naprawczych.  Była  to  praca  niewdzięczna,  wyczerpująca  i  często  bardzo 
niebezpieczna,  tymczasem  wykonujące  ją  kobiety  musiały  stawiać  czoła  ostracyzmowi  – 
znaczna część brytyjskiego społeczeństwa uważała bowiem, że pilotaż to zdecydowanie zajęcie 
nie dla pań.

Niektóre kobiety już przed wojną zasłynęły awanturniczymi eskapadami w stylu wiktoriańskich 
powieści przygodowych. Czytelnik pozna między innymi historię lotu Amy Johnson z Anglii do 
Australii czy mrożące krew w żyłach doniesienia prasy o zaginięciu Audrey Sale-Barker i Joan 
Page po awaryjnym lądowaniu w afrykańskim buszu.

W czasie wojny zły stan techniczny samolotów oraz nieobliczalne brytyjskie mgły sprawiały, że 
lotniczki  ATA  na  co  dzień  igrały  ze  śmiercią  –  książka  obfituje  w  relacje  z  katastrof  i 
awaryjnych lądowań, nieraz zakończonych iście cudownym ocaleniem.

Autor przedstawia losy kobiet dobrze znanych miłośnikom lotnictwa (Jackie Cochran, Diana 
Barnato  Walker,  Pauline  Gower),  a  także  Polakom (Jadwiga  Piłsudska,  Stefania  Wojtulanis,  
Anna Leska).  Zbierając  materiały  do  książki,  Giles  Whittell  rozmawiał  osobiście  z  wieloma 
spośród żyjących jeszcze lotniczek.

Opinie i recenzje:

„Ekscytująca. […] Prawdziwa książka przygodowa” – The Times

„Nareszcie te wspaniałe kobiety doczekały się należnego  uznania” – sir Ranulph Fiennes

„Pouczający i  nieraz ogromnie wzruszający obraz odwagi i  poświęcenia kobiet,  które w pełni zasłużyły na to,  
by przejść do historii na równych zasadach ze swoimi słynnymi męskimi odpowiednikami” – Literary Review

„Książkę Gilesa Whittella czyta się jak postawioną na głowie powieść dla chłopców” – Financial Times

„Whittell  odnalazł  wciąż  nieopowiedzianą  historię  z  czasów  wojny.  Jej  bohaterkami  są  kobiety  inteligentne,  
eleganckie i odważne” – Scotsman
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O autorze

Giles Whittell – brytyjski dziennikarz, korespondent „The Times” w Waszyngtonie. 

Przyszedł  na  świat  w  Oxfordzie  w  roku  1966.  Absolwent  Cambridge  University. 
W latach 90. był korespondentem „The Times”  w Los Angeles i Moskwie.

Jako autor  reportaży zyskał  rozgłos  dzięki  wydanej 
w 1992 roku książce  Lambada Country (By Bicycle  
Across Eastern Europe), w której opisał swoją odbytą 
w 1990  roku  podróż  rowerową  z  Gdańska  do 
Stambułu.  Podróżując  po  krajach  dawnego  bloku 
sowieckiego,  Whittell  prowadził  długie  rozmowy 
z napotkanymi  ludźmi  i rejestrował  nastroje 
społeczeństwa w dobie przemian politycznych.

W  roku  1992  odbył  azjatycką  podróż  śladami 
szkockiego pisarza Stephena Grahama, który w 1914 
roku  przedostał  się  znad  Morza  Kaspijskiego  na 
Syberię.  Owocem wyprawy  Whittella  był  reportaż 
Extreme Continental: Blowing Hot & Cold Through  
Central Asia. 

Tematyka  Kobiet w kokpicie towarzyszyła autorowi przez dłuższy czas. Sąsiadką jego 
babci była Margaret Frost, jedna z lotniczek ATA. Autor wspomina, że nikomu w jej  
otoczeniu  nie  wydawało  się  to  wtedy  wyjątkowe,  że  mówiło  się  jakby  nigdy  nic: 
„Maggie w czasie wojny latała na Spitfire’ach”. Zbieg okoliczności chciał, że żona autora 
również dorastała w okolicy,  w której  mieszkała znana lotniczka – Ann Wood. Gdy 
pewnego dnia  syn Ann wspomniał  o  interesującym albumie fotograficznym Gerarda 
d’Erlangera  z  czasów  działalności  ATA,  Whittell  stwierdził,  iż  historia  ta  mogłaby 
stanowić  ciekawy  materiał  na  artykuł.  Tekst  poświęcony  lotniczkom  ukazał  się 
w listopadzie  2005  roku  i  okazał  się  zalążkiem  tytanicznej  reporterskiej  pracy  – 
niezliczonych podróży i wywiadów – której owocem jest książka Kobiety w kokpicie.
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Wiatr od morza to…

zapach kanadyjskich lasów
gwar angielskich portów
piaski Afryki
ostra woń chłodnego, arktycznego powietrza
smak soli w ustach
okrzyki rybaków zarzucających sieci u zapomnianych wybrzeży

…gdańskie wydawnictwo założone przez Michała Alenowicza, 
miłośnika książek i tłumacza literatury anglojęzycznej.

Wyszukujemy dla Państwa wyjątkowe i wręcz magiczne książki – prawdziwe rarytasy światowej literatury. 
Nieraz są to zapomniane i nigdy nie tłumaczone na język polski dzieła, nagradzane przed laty prestiżowymi 
nagrodami,  innym razem  niezwykłe  powieści  wciąż  nieodkrytych  w  Polsce  pisarzy  młodego  pokolenia. 
Lubimy wyobrażać sobie, że sprowadzając je do Polski stajemy się niczym dawni gdańscy kupcy, zaopatrujący 
niegdyś kraj w egzotyczne przyprawy i drogie tkaniny. Niech i dziś z prastarego nadbałtyckiego portu płynie  
to, co dodaje życiu smaku – wyjątkowa, poruszająca wyobraźnię literatura na najwyższym poziomie.

Książka  Gilesa  Whittella  Kobiety  w  kokpicie to  druga  pozycja  w  nowej  serii  wydawniczej:  WIATR 
HISTORII. Seria  ma  stanowić  zbiór  literatury  non-fiction  przedstawiającej  najważniejsze  wydarzenia 
ostatniego stulecia z niespotykanej dotąd perspektywy. Pomysłodawcą serii i autorem przekładów jest Łukasz  
Golowanow, tłumacz literatury faktu, wielbiciel historii i lotnictwa. Pierwszą pozycją w serii była książka 
Simona Kupera Futbol w cieniu Holokaustu, omawiająca niezwykłe fakty z historii europejskiego futbolu.

fot. Magdalena Alenowicz
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