
Teeklipperin tarinasta kerrottiin 

Purjeen numerossa 2/2012 pi-

temmänpuoleinen versio, kun 

Lontoon Greenwichissä pahoin pala-

nut Cutty Sark oli saatu restauroitua 

takaisin entiseen loistoonsa ja yleisön 

nähtäville. Aikansa raaseriksi raken-

nettu rahtialus löi 1800-luvun lopulla 

täysissä purjeissaan nopeusennätyk-

siä, kun Kiinasta tuotiin teetä eng-

lantilaisten hienostorouvien posliini-

kuppeihin. Kapea ja siro laiva herätti 

huomiota silloin ja nyt, kun sen alta 

pääsee kävelemään ja voi ihastel-

la aluksen sulavia muotoja. Kukapa 

kauniita kaaria arvostava ei antaisi 

hymyssä suin katseensa vaellella pit-

kin kypsän rouvan kylkiä. 

Pari vuotta myöhemmin Turun 

Gangut -purjelaivatapahtumassa ve-

näläisen Shtandart-perinnealuksen 

kapteeninhytissä suuren puupöydän 

äärellä kippari Vladimir Martus hiljen-

si pienen seurueen täräyttämällä, et-

tä haluaa seuraavaksi rakentaa Cutty 

Sark -klipperin näköislaivan. Shtan-

dart on sellainen itsekin, joten täällä 

jos missä sanoilla oli painoarvoa.

– Jos kohtaan vastustusta Eng-

lannissa, pitää kysyä vaikkapa Puo-

lasta, Martus hymyili.

Sittemmin hanke on ottanut, jos 

ei nyt tuulta alleen, niin ainakin pari 

varovaista mutta määrätietoista lisä-

askelta. Martus on nimittänyt itsensä 

vahtipäälliköksi, ja englantilaistenkin 

edessä on viime marraskuussa asia 

esitetty. Riemunkiljahduksilta ym-

märrettävästi säästyttiin, olihan mu-

kana sellaisia vaikuttajia, jotka oli-

vat ponnistelleet alkuperäisen Cutty 

Sarkin kunnostamiseksi. Joukossa oli 

kuitenkin myös niitä, joiden mieles-

tä ajatus purjehtivasta Cutty Sarkista 

oli liian houkutteleva syrjään siirret-

täväksi. Alkuperäinen alus kun ei tule 

ikinä enää merelle pääsemään, vaan 

se seisoo Thames-joen penkalla tiu-

kasti tuettuna.

Näköislaivaa puuhaava ryhmä 

on toistaiseksi pieni, mutta liiketoi-

mintasuunnitelma laadittiin vielä vii-

me vuoden puolella, ja nyt tiimi etsii 

yhteistyökumppaneita kaikilta mah-

dollisilta aloilta, jotka vähänkin voi-

vat hanketta auttaa. Mukaan on il-

moittautunut Purje-lehtikin.

CUTTY SARK II
Syntyisikö noita uudestaan?

Venäjällä on saatu aikaiseksi myös paljon hyvää ja kaunista, mitä ei 
juuri tässä maailmantilanteessa tule herkästi muistaneeksi. Uskol-
listen perinnepurjelaivojen näköispainokset nimittäin ovat jo maa-
ilman merillä tuttu näky, mutta nyt suunnitellaan replikaa brittien 
ylpeydestä, itse Cutty Sarkista.
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