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    W wielkim mieście wielkich Niemiec Joanna Lipska codziennie przechodzi-

ła około gmachu, którego front teraz właśnie rozszerzano i przyozdabiano, 

najlżejszej uwagi na niego nie zwracając. Wielkim było państwo i wielkim 

zbudowany przez nie gmach sądowy. Cóż ona z potężnymi wielkościami tymi 

mieć mogła wspólnego? Wiedziała, że w tych obszernych ścianach porznię-

tych szeregami wielkich, jasnych okien rozstrzygają się losy tych, którzy wio-

dą majątkowe spory lub popełniają występki i zbrodnie. Majątkowych sporów 

ona mieć nie mogła nie mając żadnego wcale majątku, gdyby zaś kiedykol-

wiek nasunęła się jej myśl, że może być obwinioną o popełnienie zbrodni, 

wprost parsknęłaby śmiechem. Ale myśl ta nie nasunęła się jej nigdy i nigdy 

wielki gmach sądowy nie zwrócił na siebie szczególnej jej uwagi. Był on tak 

wielkim, a ona była tak mała ze swym skromnym nazwiskiem, ze swym zu-

pełnym ubóstwem i ze swą szczupłą, dziewiczą kibicią. Nosiła zawsze czarną 

wełnianą suknię i czarny kapelusz, ani ozdobny, ani modny, lecz spod które-

go widać było gęstwinę ślicznych włosów tak prawie jasnych jak len, gładkich 

i lśniących nad czołem, w prosty, ciężki warkocz zwiniętych z tyłu głowy. Ce-

rę twarzy miała bladawą i często zmęczoną, małe, różowe usta i wielkie, sza-

re oczy, które kryształową swą przezroczystością przypominały czasem oczy 

dziecięce. Młodą była i niewątpliwie ładną, lecz każdy znawca ludzi poznałby 

w niej od razu jedną z tych dziewcząt, w każdym mieście licznych, które nie 

bawią się i nie stroją nigdy jadają niewiele, oddychają powietrzem wąskich 

ulic i ciasnych izdebek. Taki sposób życia tamuje rozwój wdzięków i zarazem 

ukrywa je przed ludźmi. 

    Nie pielęgnowane i nie uwydatniane, kwitną one blado i więdną niepo-

strzeżone, jak kwiaty, które zdrobniały i spłowiały w cieniu; zaćmiewa je i 

zasłania często łopuch byle jaki, lecz wygodnie i pysznie rozrastający się w 

blasku słońca. Dziewczyna z lnianymi włosy i delikatną, dziewiczą kibicią 

byłaby może i bardzo ładną, gdyby miała cerę świeżą, swobodniejsze ruchy, 

świetniejszy strój, gdyby na koniec chciała i umiała rzucać się ludziom w 

oczy śmiało, zalotnie. Ale widoczne było, że czynić tego nie chciała i nie 
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umiała. Blada i przywiędła, z ulicznym gminem zmieszana, w swojej wiecznej 

czarnej sukience szła ona ulicami miasta spiesznie, z kibicią trochę naprzód 

podaną, z czołem trochę pochylonym, a drobne i kształtne jej stopy w gru-

bym, brzydkim obuwiu prędko, prędko, bez względu na grację ruchów stąpa-

ły po nierównych kamieniach chodnika. Teraz codziennie zeskakiwać musia-

ła z chodnika i okrążać mularskie rusztowania wzniesione u ściany sądowe-

go gmachu. Raz tylko podniosła głowę, popatrzyła na robotników pracują-

cych u szczytu rusztowania, popatrzała chwilę i pobiegła dalej. Pomiędzy nią 

a tym gmachem wielkim i napełnionym posępnymi dźwiękami sporów i 

zbrodni cóż wspólnego być mogło? 

    Nikt a nikt nie zwrócił był na to uwagi, ale to pewna, że przed niedawnym 

czasem wyraz jej twarzy, bywał bardzo smutny i stroskany, a czarna suknia 

oszyta u dołu białą taśmą. Nosiła żałobę po ojcu i ciągle myślała o tym, że 

powinna koniecznie znaleźć sobie sposób zarabiania na życie, aby nie obcią-

żać sobą ciężkiego życia brata. Była to myśl pozioma i prozaiczna, niemniej 

rysująca często głęboką zmarszczkę na jej młodziutkim czole. Cierpiała wte-

dy bardzo i dużo myślała, nie tylko nad sobą, ale czasem nad całym światem 

i różnymi jego urządzeniami. Czasem także wyglądała tak, jakby wstydziła 

się czegoś, i wtedy jej oczy zdawały się pokornie przemawiać do ludzi: "Prze-

baczcie mi, że istnieję!" 

    Dopóki żył stary ojciec, wiedziała, że żyje dla niego, a także nie znała nę-

dzy. Teraz chodziła po świecie z nieustanną myślą: 

    — Na co ja komukolwiek czy czemukolwiek na świesię mogę?" 

    Często bywała głodną i miewała podarte obuwie, myśląc o kawałku chleba 

czy bułki albo o całych trzewikach, myślała zarazem: 

    "Wszakże biedny Mleczek sam nie ma zawsze kawałka mięsa i koszule jego 

drą się już w kawałki!... A tu ja jeszcze siedzę mu na karku!" 

    Była to troska pozioma, pospolita, przyobleczona w głowie dziewczyny w 

formę trywialnych słów, niemniej ilekroć nikt jej nie widział, drobne jej ręce 

załamywały się rozpaczliwym ruchem, łzy młode, więc rzęsiste, gorące, opły-
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wały policzki, a drżące z żalu usta szeptały pytanie: — Na co ja komukolwiek 

czy czemukolwiek na świecie przydać się mogę? 

    Miała znajome i rówieśnice, które w takim samym, jak jej, położeniu żyły 

sobie zupełnie spokojnie, a niekiedy nawet i wesoło. Zręcznie i chciwie chwy-

tały one drobne, codzienne przyjemności życia, karmiły się nimi, oczekiwały 

lepszej przyszłości, nie rozglądały się po świecie i nie oglądały się na nikogo 

— było im dość dobrze. Ona tak nie mogła. Dlaczego? Któż wie? Może sama 

natura stworzyła ją nieco inaczej, może naturze dopomogły w tym rozmowy 

usłyszane, książki przeczytane, widoki tych i owych istnień sąsiednich, tro-

chę wiedzy przelanej w jej głowę z ust ojca, który niewiele przed wydaleniem 

się swym z tego świata wydalonym został z posady nauczyciela miejscowej 

szkoły męskiej. Gdyby był dłużej posadę tę zachował... a! wcale inaczej dzia-

łoby się teraz z dwojgiem jego dzieci. Ale zachować jej nie mógł. Dlaczego? 

Daleka przyszłość zdumiewać się nad tym będzie: był Polakiem. W sile wieku 

usłyszał, że nie ma prawa pracować tak, jak chciał i umiał, ani pożywać 

owoców swej pracy. Może już przedtem cierpiał wiele i zdrowie sterał; usłu-

chał od razu i odszedł ze świata. Na miejskim cmentarzu nie otworzy się już 

mogiła i nie wyjrzy z niej przedwcześnie osiwiała głowa pedagoga z zaczer-

wienionymi od pracy oczami i wielką chmurą zmarszczek, którą na czole jego 

złożyły nie tyle lata, ile jedna chwila, ta, w której mu w ścianach szkoły po-

wiedziano: "Idź stąd precz!" Poszedł z tą chmurą na czole, i może ona przy-

śpieszyła wsunięcie się jego pod ziemię. Gdy tylko zniknął, przed córką jego 

stanęły znaki zapytania: Pozostać z bratem? gotować mu obiady, naprawiać 

jego bieliznę, wieczorami czytywać mu książki rozrywające po pracy biuro-

wej? —Dobrze. Wszystko to czynić chciała i umiała, niczym z tego nie gardzi-

ła, lecz ta jego biurowa praca... Zaledwie na wyżywienie i przyzwoite odzienie 

dla jednego starczy. Na koniec, choć gotowanie obiadów, zamiatanie miesz-

kania, naprawianie bielizny nie były dla niej robotami trudnymi ani upoka-

rzającymi, ale dusza jej zaspokoić się nim nie mogła, jak płomyk wiła się w 

jej piersi, buchała w gorę, rwała się wyżej. Pomimo trosk i zatrudnień bardzo 

poziomych miała cna, ta młoda dusza, poezję swoją i ambicję: pragnęła czy-

nić coś i czymś być. 


