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Pewnego razu kapitan statku i jego oficerowie popadli w taka ̨ próżność, stali sie ̨ tak
niepohamowanie pyszałkowaci i pełni samouwielbienia, że im zupełnie odbiło. Obrali kurs
na północ i żeglowali tak długo, aż napotkali góry lodowe i zwały niebezpiecznej kry i
płynel̨i dalej, w coraz niebezpieczniejsze rejony, jedynie dlamożliwości zabłyśniec̨ia swym
żeglarskim geniuszem.

W miare,̨ jak statek osiag̨ał coraz wyższe szerokości geograficzne, pasażerowie i załoga
odczuwali coraz wiek̨szy dyskomfort. Zaczel̨i kłócić sie ̨miedzy soba ̨ i narzekać na warunki
życia.

„Niech mnie grom strzeli – rzekł wytrawny marynarz – jeśli nie jest to najgorszy rejs
w moim życiu. Pokład jest cały oblodzony; ilekroć refuje ̨ fok, omal sobie nie odmrażam
palców, a dostaje ̨ za to marne pieć̨ szylingów miesiec̨znie!”.

„Myślisz, że dzieje ci sie ̨straszna krzywda!” – zawołała pewnapasażerka. „Niemoge ̨spać
po nocach z powodu zimna. Panie na tym statku nie dostaja ̨ tylu koców, co meż̨czyźni. To
jest nie w porzad̨ku!”.

Na to odezwał sie ̨wnet meksykański żeglarz: „Chingado! Dostaje ̨ jedynie połowe ̨wypła-
ty anglosaskich marynarzy. Potrzebujemy mnóstwo jedzenia, aby utrzymać ciepło w tym
klimacie, a nie dostaje ̨ swojego przydziału; Angole dostaja ̨ wiec̨ej. A najgorsze jest to, że
oficerowie zawsze rozkazuja ̨mi po angielsku zamiast po hiszpańsku”.

„Ja mam wiec̨ej powodów do narzekania, niż ktokolwiek inny”, rzekł indiański żeglarz.
„Gdyby białe twarze nie obrabowały mnie z ziemi moich przodków, w ogóle nie byłoby
mnie na tym statku, pośród gór lodowych i arktycznych wiatrów. Siedziałbym z wiosłem
nadługiej łodzi, na przyjemnym, spokojnym jeziorze. Należymi sie ̨rekompensata. Kapitan
powinien co najmniej zezwolić mi na prowadzenie salonu gier. abym mógł nieco zarobić”.

Tu odezwał sie ̨ bosman: „Wczoraj pierwszy oficer nazwał mnie pedałem, bo obciag̨am
facetom. Mam prawo obciag̨ać i nie być za to przezywany!”.

„Nie tylko ludziom dzieje sie ̨ na tym statku krzywda”, wtrac̨iła pasażerka-miłośniczka
zwierzat̨, głosem drżac̨ym z oburzenia. „Doprawdy, w zeszłym tygodniu drugi oficer dwa
razy kopnał̨ okret̨owego psa!”

Jeden z pasażerów był profesorem z koledżu. Załamujac̨ rec̨e zawołał: „To wszystko jest
okropne! To niemoralne! To rasizm, seksizm, szowinizm gatunkowy, homofobia i wyzysk
klasy pracujac̨ej! To dyskryminacja! Musimy zaprowadzić sprawiedliwość społeczna:̨ rów-
na płaca dla meksykańskiego żeglarza, wyższe płace dla wszystkich żeglarzy, rekompen-
sata dla Indianina, tyle samo koców dla pań, gwarantowane prawo do obciag̨ania facetom
i żadnego kopania psa!”.

„Tak, tak!”, krzyknel̨i pasażerowie. „Ychy, ychy”, zawołała załoga. „To dyskryminacja!
Musimy upomnieć sie ̨o nasze prawa!”. Tu dało sie ̨ słyszeć chrzak̨niec̨ie chłopca okret̨owe-
go.

„Hmm…Macie powody do narzekania. Jednak wydaje mi sie,̨ że tak naprawde,̨ to powin-
niśmy zawrócić z kursu i płynać̨ na południe, bo jak bed̨ziemy dalej płynać̨ na północ, to
pred̨zej czy później z pewnościa ̨ sie ̨ rozbijemy i niewielki bed̨zie pożytek z waszych płac,
koców i prawa do robienia laski, kiedy wszyscy utoniemy”.

Ale nikt nie zwrócił na niego uwagi, bo był tylko chłopcem okret̨owym.

2



Kapitan i oficerowie cały czas obserwowali i nasłuchiwali z wysokości swej nadbudówki
na rufie.

W końcu uśmiechnel̨i sie ̨ i puścili oko do siebie nawzajem, a na znak dany przez kapita-
na trzeci oficer zszedł na pokład rufy, podszedł do zgromadzonych pasażerów i załogi, a
przecisnaw̨szy sie ̨ przez tłuszcze,̨ zrobił poważna ̨mine ̨ i przemówił tymi słowy:

„My oficerowie przyznajemy, że pewne niedopuszczalne rzeczy działy sie ̨na tym statku.
Nie zdawaliśmy sobie w pełni sprawy z powagi sytuacji, dopóki nie usłyszeliśmy waszych
skarg. Jesteśmy ludźmi dobrej woli i pragniemy wraz z wami czynić, co należy. Jednakże,
cóż, kapitan jest dość konserwatywny i upiera sie ̨ przy swoim – i być może trzeba bed̨zie
nieco go przycisnać̨, aby dokonał istotnych zmian. Moim zdaniem, jeśli bed̨ziecie protesto-
wać zdecydowanie – lecz zawsze pokojowo i bez naruszania reguł, panujac̨ych na statku,
wytrac̨i to kapitana z jego inercji i zmusi do zajec̨ia sie ̨ problemami, na które słusznie sie ̨
skarżycie”.

Powiedziawszy to, trzeci oficer ruszył z powrotem ku rufie. Gdy sie ̨oddalał, pasażerowie
i załoga wołali za nim: „Ugodowiec! Reformator! Przymilny liberał! Kapitański pachołek!”
Jednakże zastosowali sie ̨ do jego sugestii. Zgromadzili sie ̨ tłumnie przy rufówce, wykrzy-
kiwali obelgi pod adresem oficerów i domagali sie ̨ swych praw: „Chce ̨wyższej płacy i lep-
szych warunków pracy”, wołał wytrawny żeglarz.

„Tyle samo koców dla kobiet”, wołała pasażerka. „Chce,̨ by mi rozkazywano po hiszpań-
sku”, wołał meksykański żeglarz. „Chce ̨prawa do prowadzenia salonu gier”, wołał indiań-
ski żeglarz. „Nie chce ̨ być nazywany pedałem”, wołał bosman. „Koniec z kopaniem psa”,
wołała miłośniczka zwierzat̨. „Rewolucja teraz”, wołał profesor z koledżu.

Kapitan i oficerowie zebrali sie ̨ do kupy i debatowali dobrych kilka minut, co rusz pusz-
czajac̨ do siebie nawzajem oko, kiwajac̨ głowami i uśmiechajac̨ sie.̨ Nastep̨nie kapitan sta-
nał̨ na przedzie rufówki i, silac̨ sie ̨na dobrotliwość, oznajmił, że płacawytrawnego żeglarza
bed̨zie podwyższona do sześciu szylingówmiesiec̨znie; płaca meksykańskiego żeglarza be-̨
dzie podniesiona do dwóch trzecich płacy marynarzy anglosaskich, zaś rozkaz refowania
foku bed̨zie wydawany po hiszpańsku; pasażerki dostana ̨o jeden koc wiec̨ej każda; indiań-
skiemu żeglarzowi wolno bed̨zie prowadzić salon gier w sobotnie wieczory; bosman nie
bed̨zie nazywany pedałem pod warunkiem, że bed̨zie robił laske ̨ tylko w prywatnym zaci-
szu; pies nie bed̨zie kopany, o ile naprawde ̨ nie narozrabia – np. coś kradnac̨.

Pasażerowie wiwatowali na wieść o tych postanowieniach, uznajac̨ je za wielkie zwycie-̨
stwo, jednak nastep̨nego dnia rano znów czuli sie ̨ nie usatysfakcjonowani.

„Sześć szylingów miesiec̨znie to marne grosze i nadal odmrażam sobie palce, refujac̨
fok”, zrzed̨ził wytrawny żeglarz. „Nadal nie dostaje ̨ tej samej wypłaty co Angole, ani też
wystarczajac̨o dużo jedzenia, jak na ten klimat”, rzekł meksykański żeglarz. „My, kobiety,
ciag̨le nie mamy wystarczajac̨o dużo koców, aby było nam ciepło”, rzekła pasażerka. Inni
załoganci i pasażerowie zgłaszali podobne skargi, a profesor z koledżu jeszcze ich podbu-
rzał.

Kiedy już skończyli, przemówił chłopiec okret̨owy. Tym razem głośniej, tak, aby inni
nie mogli go łatwo zignorować: „To rzeczywiście potworne, że psa kopie sie ̨ za podwed̨ze-
nie odrobiny chleba i że kobiety nie maja ̨ tej samej liczby koców, i że wytrawny żeglarz

3



odmraża sobie palce, i nie widze ̨ powodu, dla którego bosman nie miałby robić laski, jeśli
lubi. Ale spójrzcie – jak ges̨to jest teraz od gór lodowych i jak nasila sie ̨ wiatr! Musimy za-
wrócić statek z kursu i skierować sie ̨na południe, bo jeśli bed̨ziemy dalej płynel̨i na północ,
rozbijemy sie ̨ i utoniemy”.

„Oj, tak”, rzekł bosman, „To takie okropne, że ciag̨le kierujemy sie ̨na północ. Ale dlacze-
go miałbym dalej robić laske ̨ tylko w zaciszu mojej kajuty? Dlaczego mam być nazywany
pedałem? Czy jestem, kurde, gorszy od innych?”

„Żeglowanie na północ jest potworne”, rzekła pasażerka. „Ale czyż tego nie widzisz?
Dlatego właśnie kobiety potrzebuja ̨wiec̨ej koców, aby im było ciepło. Żad̨am natychmiast
tej samej liczby koców dla kobiet!”

„To prawda”, rzekł profesor z koledżu, „To żeglowanie na północ narzuca nam wszyst-
kim ogromne trudy i niedogodności. Jednak zmiana obranego kursu jest nierealistyczna.
Nie można cofnać̨ zegara. Musimy znaleźć dojrzały sposób uporania sie ̨ z ta ̨ sytuacja”̨.

„Spójrzcie – rzekł chłopiec okret̨owy – jeśli pozwolimy tym czteremwariatom z rufówki
robić, co zechca,̨ wszyscy utoniemy. Jeśli uda nam sie ̨ jednak jakoś wydostać z niebezpie-
czeństwa, to wtedy bed̨ziemy mogli zatroszczyć sie ̨ o warunki pracy, koce dla kobiet, i
prawo do obciag̨ania facetom. Ale najpierw musimy zawrócić ten statek. Jeśli zbierzemy
sie ̨w kilku, ułożymy plan i wykażemy sie ̨ odrobina ̨odwagi, możemy sie ̨ uratować. Nie wy-
maga to zaangażowania wielu, wystarczy sześciu czy ośmiu. Moglibyśmy wedrzeć sie ̨ na
rufe,̨ wywalić tych świrów za burte ̨ i zawrócić statek na południe”.

„Nie wierze ̨ w przemoc. Jest niemoralna” – rzekł profesor stanowczym, podniesionym
głosem.

„Nieetyczne jest stosowanie przemocy kiedykolwiek”, rzekł bosman.
„Przeraża mnie przemoc”, powiedziała pasażerka.
Kapitan i oficerowie cały czas obserwowali i nasłuchiwali. Na znak kapitana, trzeci oficer

zszedł na główny pokład. Chodził pomied̨zy pasażerami i załoga,̨ mówiac̨ im, że nadal jest
na statku sporo problemów.

„Dokonaliśmy sporego postep̨u – rzekł – ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Warunki
pracy sa ̨ nadal cież̨kie dla wytrawnego żeglarza, Meksykanin nadal nie dostaje tej samej
wypłaty co Angole, kobiety ciag̨le nie maja ̨ tylu koców co meż̨czyźni, salon gier w sobotni
wieczór to dla Indianinamarna rekompensata za jego stracone ziemie, nie w porzad̨ku jest
też to, że bosman musi sie ̨ kryć z robieniem laski i to, że pies bywa czasem kopany”.

„Myśle,̨ że kapitana trzeba znowu troche ̨ przycisnać̨. Przydałby sie ̨ kolejny protest z
waszej strony, pod warunkiem, że bed̨zie on pokojowy”.

Gdy trzeci oficer wrócił na rufe,̨ pasażerowie i załoga obrzucili go obelgami, ale i tak
zastosowali sie ̨ do jego rad, gromadzac̨ sie ̨ przy rufówce na kolejny protest. Wykrzykiwali
i wymachiwali pieś̨ciami, nawet rzucili zgniłe jajo w kierunku kapitana (który wykonał
zgrabny unik).

Wysłuchawszy ich skarg, kapitan i oficerowie zebrali sie ̨na kolejna ̨narade,̨ podczas któ-
rej puszczali do siebie nawzajem oko i uśmiechali sie ̨ od ucha do ucha. Nastep̨nie kapitan
wyszedł na przód i oznajmił, żewytrawny żeglarz otrzyma rek̨awice aby niemarzłymupal-
ce, meksykański żeglarz otrzyma wypłate ̨w wysokości trzech czwartych płacy marynarzy
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anglosaskich, kobiety dostana jeszcze po jednym kocu, indiański żeglarz może prowadzić
salon gier w sobotnie i niedzielne wieczory, bosmanowi wolno robić laske ̨ publicznie po
zmroku i nikomu nie wolno kopać psa bez specjalnego zezwolenia od kapitana.
Pasażerów i załoge ̨ rozpierała radość z wielkiego, rewolucyjnego zwycies̨twa, jednak na-
step̨nego ranka znów byli niezadowoleni i narzekali na te same trudy i uciaż̨liwości.

Chłopiec okret̨owy tym razem zaczał̨ już sie ̨ złościć.
„Przeklec̨i głupcy! – krzyczał – nie widzicie, co robia ̨ kapitan i oficerowie? Dbaja ̨ o to,

abyście byli zajec̨i trywialnymi żalami, dotyczac̨ymi koców i płac i kopania psa, dziek̨i cze-
mu niemyślicie o tym, gdzie naprawde ̨ leży problem tego statku, że zapuszcza sie ̨on coraz
dalej na północ i wszyscy utoniemy. Gdyby choć cześ̨ć z was oprzytomniała, zebrała sie ̨do
kupy i wdarła sie ̨ na rufe,̨ moglibyśmy zawrócić ten statek i bylibyśmy ocaleni. Ale wy je-
dynie skamlecie o błahostki takie jak warunki pracy, salon gier i prawo do robienia laski”.

Pasażerów i załoge ̨wypowiedź ta rozwścieczyła.
„Błahostki!!! – wykrzyknał̨ Meksykanin – uważasz, że to zasadne, abym dostawał tylko

trzy czwarte płacy żeglarza anglosaskiego? Czy to jest błahostka?”
„Jak możesz nazywać moje żale trywialnymi?”, zawołał bosman. Wiesz jakie to upoka-

rzajac̨e – być nazywanym pedałem?”
„Kopanie psa to nie jest błaha sprawa!”, wrzeszczała miłośniczka zwierzat̨.
„To jest znieczulica, okrucieństwo i brutalność!”
„No dobrze”, odpowiedział chłopiec okret̨owy. „To nie sa ̨ błahe i trywialne sprawy. Ko-

panie psa jest okrutne i brutalne, tak jak poniżajac̨e jest bycie wyzywanym od pedałów.
Ale wobec faktu, że statek ciag̨le kieruje sie ̨ na północ, wasze żale sa ̨ błahe i trywialne, bo
jeśli nie zawrócimy statku, wszyscy utoniemy”.

„Faszysta!”, rzekł profesor.
„Reakcjonista!”, powiedziała pasażerka. I wszyscy pasażerowie i załoganci przekrzyki-

wali sie ̨ nawzajem, nazywajac̨ chłopca okret̨owego faszysta ̨ i reakcjonista.̨
Odepchnel̨i go i wrócili domarudzenia na temat płac, koców dla kobiet i prawa do obcia-̨

gania facetom oraz tego, jak traktowano psa. Statek dalej płynał̨ na północ. Wkrótce uległ
zmiażdżeniu pomied̨zy dwiema górami lodowymi i wszyscy utonel̨i.
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