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    Rozdział I 

    Miał lat przeszło czterdzieści i widać to było z paru zmarszczek, które 

cienkimi liniami przerzynały mu czoło wysokie a wydające się jeszcze wyż-

szym od przerzedzonych nad nim włosów ciemnych i u skroni trochę siwieją-

cych. Pomimo jednak tych zmarszczek i tej rozpoczynającej się siwizny, wy-

glądał czerstwo, silnie i razem poważnie. Rybakiem był, dnie całe, a czasem i 

część nocy spędzał na wodzie; więc słońce, wiatry i wilgotne oddechy rzeki 

ciemnawą i zdrową śniadością okryły mu twarz, zbyt nieco długą i chudą, 

lecz rozświeconą dwojgiem oczu z bardzo błękitną i czystą źrenicą, z trochę 

nieruchomym, poważnym wejrzeniem. Powagę też i zamyślenie czuć było w 

ruchach jego wysokiej, kształtnej, silnej postaci. 

    Kiedy było mu lat osiemnaście, ojciec ożenił go z dziewką ze wsi sąsied-

niej, dlatego że gospodyni brakowało w chacie. Z tą żoną swoją, łagodną i 

pracowitą, lecz głupowatą i brzydką, żył spokojnie i zgodnie, ale krótko, bo 

po latach kilku umarła, dzieci mu nie pozostawiając. Wkrótce też odumarł go 

stary ojciec, a kiedy jeszcze jedyną siostrę, o dwanaście lat od siebie młod-

szą, za mąż wydał, sam zupełnie pozostał w chacie u końca wsi niedużej, na 

wysokim brzegu Niemna pod małym borkiem sosnowym stojącej. Wołów ani 

koni nie posiadał i pomocników do gospodarskiej pracy nie potrzebował, bo 

ziemi prawie nie miał. Ojciec jego od dawnego dziedzica wsi otrzymał tę chatę 

ze sporym kawałkiem warzywnego ogrodu, a przeważnie żył z tkactwa, które 

przez czas jakiś w tej wsi kwitnęło i przynosiło niejakie zyski. Ale on z tkac-

kimi krośnami, z niskim sufitem i ciemnymi ścianami chaty zżyć się nie 

mógł. Coś go ciągnęło ku okiem niedoścignionemu szlakowi rzeki, ku błękit-

nej ciszy jej w pogodę i spienionym szumom w czas burzliwy, ku powstają-

cym nad nią co rana różowym wschodom słońca i odbijającym się w niej co 

wieczora bogactwom zachodów. Lubił powietrze nieskażone, choćby upalne 

lub mroźne, niebo odkryte, choćby pochmurne i smutne; w dzieciństwie już 

czółna strugał, wędy wiązał i gdy tylko dorósł, rybakiem został. Dawniej wra-

cając z rzeki znajdował w chacie ojca, żonę, siostrę, czasem sąsiadów i ku-

mów; czasem też i do karczmy zachodził, choć w wódce nie mógł zasmako-
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wać nigdy, a w tańcach i gawędach niewielki przyjmował udział. Teraz, od lat 

już kilku chata jego była zupełnie pusta; wróciwszy do niej, sam doił krowę, 

którą wspólny wiejski pastuch do obórki z pastwiska mu przypędzał, sam 

sobie strawę warzył i samotnie ją spożywszy do snu się układał, aby naza-

jutrz w większym lub mniejszym czółnie płynąć naprzeciw wschodzącej ju-

trzenki lub na zachód pomykających mgieł i mroków nocnych. Do karczmy 

nie chodził już nigdy i z ludźmi przestawał rzadko, oprócz siostry i szwagra, 

u których w zimie, gdy rzeka znajdowała się pod lodem, milcząc najczęściej, 

pod ścianą przesiadywał. Nie można było powiedzieć, aby ludzi nie lubił, bo 

nie tylko nikomu szkodzić nie chciał i kłótni z nikim nie zawodził, ale 

owszem, temu i owemu przysługę jakąś nieraz oddał, w gospodarskiej pracy 

dopomógł lub w dzbanku drobnych rybek przyniósł, a każdemu, kto go za-

czepił, odpowiadał życzliwie i chętnie. Tylko nie szukał ludzi, nawet unikał 

ich nieco, jakby mu pierś i usta w długich po rzece wędrówkach przyzwycza-

iły się do milczenia; ilekroć zaś mówił, głos jego był przyciszony i słowa po-

woli ciekły z warg łagodnych, ale uśmiechających się bardzo rzadko. Jednak 

nie można go też było nazwać smutnym; przeciwnie, wydawał się spokojnym 

i zupełnie ze wszystkiego zadowolonym. Tylko układ ust, wejrzenie, ruchy 

jego posiadały wyraz ciągłego jakby zamyślenia, co mu nadawało piętno po-

wagi i powolności. O czym myślał? Nie opowiadał nikomu, ale z błyskawiczną 

szybkością mknąc po zwierciadle spokojnej wody czy zwolna pomiędzy dwo-

ma utkwionymi w dno rzeki tykami kołysząc się na jej fali, na jutrzenki, 

chmury, burze, tęcze, staczające się za pas boru tarcze słoneczne patrząc — 

myślał. Krąg tego myślenia był zapewne ciasnym, lecz może głębokim, skoro 

zdawać się mogło, że człowiek ten w nim utonął i że mu tam najlepiej. 

    We wsi uważano go za odmiennego od innych, ale też uczciwego i spokoj-

nego człowieka. Gdy młodo owdowiał, powtórne małżeństwo mu doradzano, 

tę i ową swatano; ale on, raz i drugi na wskazywaną dziewkę spojrzawszy, 

głową przecząco trząsł, ręką machał i co prędzej ku rzece z wysokiego brzegu 

zstępował. Przez kumę Awdocię, która i jego, i swatostwa bardzo lubiła, py-

taniami: dlaczego żenić się nie chce? oblężony, ze wzruszeniem ramion od-

powiedział: 
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    — Ot, co tam! Niebo mnie chatą, a rzeka żoną. Każdy po swojemu żyje, a 

jak grzechu nie ma, to każde życie dobre. 

    Z żartobliwym uśmiechem dokończył: grążonymi w przezroczystej wodzie, 

złotawymi stopami leżał stos lekkich, mokrych gałganków. Z niejakim też 

zadziwieniem na nią patrzał. Jak mogła tak prędko z płaczu przejść w tak 

wesoły, aż zanoszący się śmiech? Przy tym nie wiedzieć dlaczego, i brała mu 

z ręki swoją błękitną szmatę, i nie brała, niby to dosięgnąć jej nie mogąc, to 

znowu z ciemnych, cienkich, giętkich palców wypuszczając. A wciąż mu w 

twarz patrzała i teraz nawet wejrzenie swoich pałających oczu w same źreni-

ce ma zatopiła. Spotkawszy się ż tym wejrzeniem rybak wstydliwie spojrzał w 

inną stronę. Rzecz była osobliwa: dziewczyna z zalotnością śmiałą i ciekawą 

patrzała na mężczyznę, a mężczyzna wstydliwie wzrok od niej odwracał. Jed-

nak uśmiech z ust mu nie znikał. Nie na nią, ale na coraz prędzej pomykają-

ce i coraz błękitniejsze fale rzeki patrząc przemówił: 

    — No, bierzcie już swoją szmatę; mnie płynąć trzeba. Było czego tak la-

mentować! Myślałby kto, że Bóg wie jakie nieszczęście wam się zdarzyło! 

    — Aha! czego było lamentować! — ze szczególnym połączeniem nadąsania 

i filuterności zawołała ona — byłaby mnie bieda, gdyby ten gałganek, broń 

Boże, zginął. Już trzy dni, jak mnie pani spokojności nie daje z tym praniem 

dziecinnych rzeczy... Wczoraj w wieczór wyprałam, a dziś dlatego wstałam 

tak raniutko, aby je w rzece wypłukać. Aż tu masz! jeden wziął i popłynął! 

    W czółnie na wąskiej ławce siedząc słuchał jej mowy szybkiej, żywej, w 

której wyrazy zdawały się ścigać i tłoczyć ze sobą. Powiedział, że dalej płynąć 

musi, jednak nie odpływał. Nie patrzał na nią, ale widać było, że słuchał pil-

nie jej cienkiego i trochę ostrego głosu. 

    — A kto wy taka? — zapytał. 

    — Ja? 

    Ku szczytowi góry i bielejącej nad nim willi ręką wskazała. 

    — U tych państwa, które tu na lato przyjechali, w obowiązku jestem, po-

kojowa... Wzięli mnie zimą i do końca lata jeszcze wybędę u nich... a jak je-

sienią do miasta wrócę, odprawię się... dłużej jak do jesieni nie chcę... 
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    — A czemuż to? czy bardzo łają? — z uśmiechem przerwał. 

    Wyprostowała się, rumieńcem nagle oblana i z rozbłysłymi oczami. 

    — Oho! niechby tylko spróbowali! Na łajanie jest odłajanie! Ja nie taka, 

abym sobie ubliżać pozwalała! Ojciec mój w kancelarii służył, z dobrej familii 

pochodzę i niechby mię kto złym słowem skrzywdził, tak bym jemu parsknę-

ła, że i dziesięć lat by popamiętał. A choćby potem i do sądu... bywałam ja i 

w sądach! Nie zlęknę się! 

    Teraz ze zdziwieniem i prawie przerażeniem na nią patrzał, ale wnet znowu 

wzrok odwrócił, bo z rumieńców tej kobiety i błysków jej oczu żar na niego 

padał. 

    — To i czegóż odprawiać się? — zapytał. 

    — Czego? Ot, tak sobie! Już ja nigdzie długo ubyć nie mogę. Żeby nie 

wiem jaka dobra służba była, na jednym miejscu znudzę się zawsze i a d i e ! 

Na Berdyczów drobnymi literami do mnie pisujcie! Taka już moja natura! Ale 

ja bardzo wiedzieć bym chciała, kto wy taki? 

    — Kto ja taki? Ot, ciekawość! Robak... 

    Z zamyśleniem uśmiechał się; ona głośno zachichotała. 

    — Nie ma czego śmiać się — mówił zwolna — człowiek a robak — mała 

różnica! robaka ryba je, a człowieka ziemia. Czy pan, czy chłop, czy król, czy 

parobek, każdego ziemia zjeść musi, jak ryba robaka. Ot co! 

    Słuchała ciekawie z trochę otwartymi usty; gdy umilkł, zauważyła: 

    — Rozumnie gadacie, ale smutno. Co tam o śmierci myśleć, kiedy i żyć 

czasem dobrze, nie zawsze, ale czasem.., dobrze! A czymże zajmujecie się? 

    — Ryby łapię. 

    — A gdzież mieszkacie? 

    Wymienił nazwę wsi, w której mieszkał. 

    — Włościanin? — z niejakim wahaniem w głosie zapytała. 

    Potwierdzająco głową skinął. 
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    — Patrzajcie, moi państwo! Jak żyję, tak długo z żadnym włościaninem nie 

rozmawiałam! A czemuż gadacie nie po chłopsku? 

    — A czemuż mnie nie gadać tak samo, jak wy... kiedy umiem? 

    — Patrzajcie, moi państwo! I taki grzeczny, rozumny! A wiecie, że z bliska 

wyglądacie daleko starzej niż z daleka? Kiedyście na środku rzeki byli, my-

ślałam, że to jakiś młody chłopiec płynie, a teraz widzę, że wam już pewno i 

ze czterdzieści lat będzie! 

    Dziwiła się, chichotała, rękami poruszała, to jedną, to drugą z kolei stopą 

wyrzucała małe fontanny wody lub na jej powierzchni zakreślała kręgi; jak 

iskra drgająca, mieniła się przed nim złotawością swego ciała, kruczą czar-

nością włosów, płomiennością oczu, białością zębów. 

    — To nic — dodała — choć i czterdzieści lat macie, przystojny z was męż-

czyzna. 

    A mówiąc to głosu nie zniżyła ani powiek nie spuściła; owszem, ciemną, 

giętką, wilgotną rękę o dziób czółna jego oparła, jakby zbliżyć się doń lub je 

przy sobie zatrzymać pragnęła. Ale i on przestał już wstydliwie wzrok od niej 

odwracać. Z otwartymi trochę usty zapatrzył się w nią jak w tęczę. Ona także 

z bliska mniej młodo wyglądała niż z daleka. Twarz jej ze szczupłymi i ładnie 

zakreślonymi rysami przywiędła była i zmięta, cera niezdrowa, wielkie oczy 

głęboko zapadłe pod czołem, na którym nici kruczych włosów krzyżowały się 

z kilku cienkimi też jak włosy rysami zmarszczek. Miała najpewniej lat trzy-

dzieści parę, które też, znać to było, ani po różach jej nie przechodziły, ani 

kąpały się w kryształach. Tylko była w niej żywość, gibkość, ognistość pło-

myka i w oczach, ruchach, uśmiechach, w zmiętej nawet śniadości cery coś 

takiego, co wzrok przykuwało i ku niej ciągnęło. Było też w niej szczególnie, 

ale uderzające połączenie cech, na pozór zupełnie sprzecznych: wezbranej 

siły ciała i jego niezdrowia, rozhasanej prawie swawoli i dręczącego cierpie-

nia. Gdy zaciskała czasem drobne wargi, a oczy jej ponury przybierały wyraz, 

można by myśleć, że wnętrzem jej wstrząsa spazm bólu czy złości. 

    — I nie nudno wam ciągle pływać i ryby łapać? — rękę o dziób czółna 

opierając zapytała. 
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    — Gdzie tam nudno! dobrze! — odpowiedział. 

    — Weźcie mię kiedy z sobą na rzekę... ot tak, na godzinkę, na dwie... nigdy 

nie zdarzyło się tak długo pływać, a zawsze jakaś straszna bierze mnie cie-

kawość tego, co jeszcze nigdy nie zdarzyło się... Żebyście wiedzieli, jak mnie 

tu nudno... nudno... nudno! 

    — A czegóż tak nudno? Robotę pewno macie... 

    — Żeby nie! Robotą tylko tu i żyj! Ja u państwa jedna, a kucharka druga, 

więcej nikogo nie ma; ani furmana, ani lokaja nie trzymają. Pan stary, ciągle 

książki czyta; pani ze złości, że pan stary, czepia się tylko do wszystkiego i 

jak sroka krekcze: wszystko jej źle, niezgrabnie, to za prędko, to za pomału, 

to za zimno, to za gorąco... Dziecisków aż troje i nieznośne takie, że niech 

Pan Bóg broni! Goście prawie nigdy nie bywają. Ot, tylko jak ten koń w dep-

taku od rana do wieczora kręć się i kręć się, a ciągle to samo... dobrego sło-

wa nawet nie posłyszysz, ludzkiej twarzy nie zobaczysz... żeby tę wieś diabli 

wzięli! w mieście lepiej! 

    Słuchał uważnie, potem poważną i powolną swoją mową odpowiedział: 

    — E! nie ma czego wsi przeklinać! Dobremu wszędzie dobrze, a złemu 

źle... 

    Spłonęła właściwym sobie, nagłym, krwistym i szybko znikającym ru-

mieńcem. 

    — Znaczy, że ja zła? 

    Aż zatrzęsła się cała i w wodę spluwając do siebie wyrzekła: 

    — Ot, nie byłby cham! 

    Nie dosłyszał albo też słowa jej wcale go nie obeszły; ręką powoli skinął: 

    — Ej, nie! A skąd mnie wiedzieć, czy wy zła, czy dobra? Tak sobie powie-

działem... A kiedyż zechcecie, żebym po was przypłynął? 

    W zaciśniętych jej wargach i ponurym wejrzeniu dostrzegł ów kurcz bólu 

czy złości, który ją okrywał nie dającym się w słowa ująć wyrazem cierpienia, 

i żal mu się jej zrobiło. Oprócz powagi i zamyślenia, w przezroczystych jego 

oczach bywała też czasem i głębia litości. 
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    — Wszyscy na świecie jedni drugich jedzą, nie dziwno, że i was licho jakieś 

je... czy ja wiem jakie? Jeżeli chcecie, powożę was trochę dla wesołości po 

rzece. Czemu nie? Czółna mi od tego nie ubędzie! Którego dnia po was przy-

płynąć? 

    — W niedzielę, oj, bądźcie łaskawi, w niedzielą przypłyńcie!... Państwo z 

dziećmi do miasta pojadą, a ja samiutka w domu, tylko z kucharką zostanę... 

Oj, taki z was dobry człowiek! Niech wam Pan Bóg nagrodzi! Toż będą bawić 

się! No, nie spodziewałam się, że na tej pustyni taką miłą znajomość zrobię. 

    Pochwały jej pochlebiały mu widocznie i może dla innej jeszcze przyczyny 

przyjemność mu sprawiały, bo uśmiechał się coraz szerzej i cały przeradzać 

się zdawał w jej szybko po smutku i gniewie odrodzonej, gadatliwej, śmiejącej 

się wesołości. 

    — W niedzielę przypłyńcie... dziś co? środa! aj, cztery dni jeszcze! No, cóż 

robić? Na co dobrego i poczekać dobrze. Otóż sobie na Niemnie pohulamy! A 

teraz, bywajcie zdrowi, do widzenia, bo w nogi już strasznie zimno! 

    — Ej, woda ciepła! nie kapryście! — zażartował. 

    — Ej, nie! nogi skostniały! i do domu lecieć trzeba, samowar nastawiać, bo 

jak obudzą się, a samowara na stole nie będzie, krechtać jak sroki zaczną. 

Do widzenia! Dziękuję! 

    Stopy jej jak ryby plusnęły w wodzie, dwa skoki uczyniła i na piaszczy-

stym wybrzeżu schylona, stos lekkich gałganków z wody wyjmowała. On wio-

słem z lekka wodę zagarniał i bardzo powoli odpływał. Znacznie już jednak 

od brzegu odpłynął, kiedy za sobą usłyszał wołanie: 

    — Poczekajcie, człowieku, hej, poczekajcie! 

    Obejrzał się; czółno stanęło na fali. Cała w blasku słońca, którego tarcza w 

pełni już na skłonie nieba jaśniała, stała ona z więcej jeszcze niż wprzódy 

rozrzuconymi włosami, ze zwojem mokrych gałganków w rękach i ku niemu 

wołała: 

    — A jak nazywacie się? jak nazywacie się? 

    — Paweł Kobycki! — odkrzyknął. 


