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W drodze na Dręczącą Przełęcz

Podróż statkiem przebiegła bez przeszkód. Obowiązki 
kierownika nie pozwoliły mi spędzać z innymi uczestni-

kami tak dużo czasu, jakbym chciał, ale z satysfakcją obser-
wowałem, że w naszym zespole panował duch koleżeństwa, 
bardzo ważny na takich wyprawach. Poczucie wspólnoty 
w zespole jest nie do przecenienia. Jak kiedyś stwierdził 
Totter: „Gdy wisisz bezradnie na trzydziestometrowej linie, 
ważne, byś wiedział, że jej drugi koniec jest w rękach przy-
jaciela”. To właśnie duch zespołowy, bardziej niż cokolwiek 
innego, zaowocował sukcesem. Cieszyłem się, widząc jak 
podczas podróży duch naszego zespołu rośnie w siłę.

Humor dopisywał. Wish przysporzył nam pewnego 
wieczoru wiele uciechy, przychodząc na kolację z podbitym 
okiem, gdyż zawadził o szlupbelkę. Burley natomiast zade-
monstrował zabandażowaną rękę nadwyrężoną podczas 
pokładowej gry w tenisa. Ponieważ przez większość podróży 
źle się czuł z powodu morskiej apatii, byłem zaskoczony, że 
znalazł w sobie energię do gry. Inni zachowali sprawność, 
z wyjątkiem Prone’a, który uległ chorobie morskiej.

Wish zajmował się swoją aparaturą. Przetestował sprzęt 
do pomiaru temperatury wrzenia i uśredniwszy rezultaty 
wielu odczytów, oszacował wysokość położenia statku na 
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sto piećdziesiąt trzy metry nad poziomem morza. Zdaniem 
Burleya był to nonsens, ale Wish zauważył, że ponieważ 
Ziemia nie jest idealną kulą, lecz wybrzusza się na równiku, 
wynik ten jest całkowicie zgodny z powszechną wiedzą.

Shute nakręcił wiele rolek filmu, ale przez pechowe nie-
dopatrzenie prześwietlił je, więc nie istnieją żadne nagrania 
z tego etapu podróży.

Constant ku wielkiej radości odkrył na niższym pokładzie 
rodzinę Jogistańczyków. Spędził z nimi wiele czasu, pogłę-
biając biegłość języka, jednak znajomość nagle urwała się 
w dość dziwny sposób. Pewnego spokojnego, niedzielnego 
popołudnia Constant wbiegł do nas po schodach panicznie 
przerażony, gdyż tuż za nim podążał nieduży, lecz krzepki 
człowiek o orientalnej urodzie, wymachując nożem. Po wyra-
towaniu z tej sytuacji Constant wytłumaczył, że zrobił drobny 
błąd w wymowie. Chciał wyrazić podziw dla jogistańskiej 
poezji, ale niestety słowo, które w tym języku ją oznacza, 
brzmi identycznie jak słowo „żona”, z wyjątkiem czegoś 
w rodzaju gulgotu na końcu wyrazu. Rozentuzjazmowany, 
nie był w stanie wydać z siebie tego dźwięku, w związku 
z czym głęboko obraził goszczącego go Jogistańczyka. Do-
prowadziło to do incydentu, którego byliśmy świadkami 
i w związku z którym Constant przez resztę podróży nie 
schodził już na dolny pokład.

Pewnego dnia od strony sterburty dostrzegliśmy wie-
loryba. Było to bardzo interesujące zdarzenie, szczególnie 
dla mnie, gdyż pozwoliło mi podjąć decyzję w niezwykle 
istotnej kwestii, nad którą dużo myślałem. Dotyczyła ona 
pogrupowania uczestników wyprawy. Atak na szczyt mie-
liśmy przypuścić w dwójkowych zespołach. Uważałem za 
ważne, by partnerzy, którzy wkrótce będą związani jedną 
liną i zamie szkają w jednym namiocie, możliwie szybko po-
znali się bliżej i dotarli w drażliwych kwestiach. Nie umiałem 
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jednak podjąć decyzji. Dawno temu doszedłem do wniosku, 
że zespół, który idealnie pasowałby do ciasnego namiotu 
biwakowego, stanowiliby Burley i Wish – jeden pokaźny, 
drugi niewielki. Oprócz tego ich osobowości i zaintereso-
wania były tak odmienne, że wydawało się mało prawdopo-
dobne, by pojawiła się pomiędzy nimi zawodowa zazdrość 
lub by się sobą znudzili. Shute i Jungle żywo interesowali 
się nawzajem tematyką swoich prac i chętnie polemizowali, 
toteż pomyślałem, że szkoda byłoby ich rozdzielać. Ponadto 
Shute studiował w Cambridge, a Jungle w Oxfordzie, co 
poszerzało horyzonty myślowe ich obu. Pozostali zatem 
Constant i Prone. Nie byłem rad z tego zespołu – obydwaj 
przejawiali zawodowe maniery, które mogłyby się okazać 
nieco krępujące w małym namiocie. Jednak tak szczerze 
spierali się na wiele tematów, że moje wątpliwości zaczęły 
się rozwiewać, a zdarzenie z wielorybem ostatecznie mnie 
uspokoiło. Gdy, wychylając się przez reling, obserwowaliśmy, 
jak wieloryb wydmuchuje powietrze, Constant oświadczył, 
że zastanawia się, czy w legendzie o Jonaszu jest choć ziarno 
prawdy. Prone zdziwił się, że słyszy taką wątpliwość z ust 
wykształconego człowieka, po czym tak wciągnął się w dal-
szą dyskusję, że zapomniał o chorobie morskiej. Spierali się 
zapalczywie przez resztę podróży, stając się nierozłączni, co 
sprawiło mi wielką ulgę.

Tuż przed dopłynięciem do portu otrzymałem wiado-
mość przez radio: „Niestety przez omyłkę udałem się 
do Buenos Aires. Przyślijcie pięćdziesiąt milionów 
pesos. Jungle”.

Podróż koleją przebiegła bez przeszkód. Burley źle się czuł 
znużony upałem, a Prone nabawił się malarii. „Dobrze, że 
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jest z nami lekarz” – skomentował Constant. Z przykro-
ścią zauważyłem, że Prone poczuł się urażony tą niewinną 
uwagą i odniósł się dość nieuprzejmie do biednego Con-
stanta. Ten jednak wielkodusznie pominął to zachowanie 
milczeniem, przy pisując je złemu samopoczuciu Prone’a. 
Chcąc   podszko lić język, udał się do części pociągu, w której 
jechali miejscowi, ale wkrótce wybuchły tam zamieszki, więc 
uznał za słuszne się wycofać. Tłumaczył nam, że mieszkańcy 
Jogistanu są naprawdę przyjacielscy i cechują ich nieza-
chwiana godność oraz pogoda ducha, lecz czasem wystarczy 
błahostka, by wytrącić ich z równowagi. Spytaliśmy, o jaką 
błahostkę chodziło tym razem, ale odparł, że nie da się tego 
wytłumaczyć Europejczykom. Wish, z zamiarem obliczenia 
prędkości pociągu, przez większość podróży odmierzał sto-
perem, co ile czasu mijamy kolejne słupy telegraficzne. Wy-
szło mu, że w pół godziny pokonaliśmy sto pięćdziesiąt trzy 
kilometry, ale zaznaczył, że biorąc pod uwagę nieregularne 
rozmieszczenie słupów, należy dopuścić pewien margines 
błędu. Burley, chcąc sprawdzić, czy Wish nie popełnił błędu, 
odkrył, że zacięła się wskazówka stopera, co przysporzyło 
nam wiele uciechy.

Przybycie do Chaikhosi było dużym wydarzeniem zarówno 
dla nas, jaki i dla miejscowych. Aby nie tracić czasu, Con-
stant ustalił zawczasu, że na przyjazd pociągu ma oczekiwać 
trzy tysiące tragarzy. Kiedy zatrzymaliśmy się na stacji, 
byliśmy zdziwieni i ucieszeni, widząc rozległy tłum, który 
zgromadził się, by nas powitać. Gdy wyjrzeliśmy przez okno 
pociągu i usłyszeliśmy ogłuszające wiwaty na naszą cześć, 
Constant napomknął o życzliwości miejscowych, będącej 
jedną z ich głównych zalet.


