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Cała rodzina mieszkała w pięknym, wy
stawnie urządzonym dworku w Grabowie,
70 kilometrów od WarszaWy. Mielisześcio

ro dzieci, Maria byładruga z kolei-urodziła

się 1876 roku. Pierwszy na świat przyszedł
jej o sześć lat starszy brat Jan Chryzostom,
z którym całe życie w jakiś sposób rywali

zowała.

Rodzina była bardzo patriotyczna-wie
lujej członkówwzięło udział w powstaniu
styczniowym, ale także - w kwestiach spo
łecznych i obyczajowych- konserwatywna,
zachowawcza. Maria zaczęła odstawać od
reszty Komornickich mniej więcej wówczas,
MICHAi:. NOGAś� Maria Komornicka- pisarka

i poetkaj którawpewnvm momencie spaliła
suknie i ogłosiła się mężczy2ną -już kolejny
raz pojawia się w pani książce. To obsesja
czy pasja?
BRYGIDA HELBIG: ,jedno i drugie. Pasja, bo

uważamją zapostać genialną. Jej tvyórczość
jestkopalnią wiedzyna temat człowieka, kul
tury, duchowości. Być może była zbyt bez
względna wobec siebie i świata, zbyt zdecy�
dowanię broniła swoich poglądów. Ale nie
potrafiła inaczej.
Obsesja, bo naprawdę ronię prześladue
je. Nie utoźsamiam się z nią, ale fascynuje

mnie kwęstia inności, niepokorności, bun

tu, trudnegolosukobietwybitnych,iniecyl
ko kobiet. "Transgresje" Marii Janionbyły
dla mnie pod tym względemwielką inspi

racją.

Gdybymmiała szukać punktów stycz
nych z Komornicką, byłyby to chyba milość
do literatury, potrzeba autentyczności i wol
ności, przywiązywanie dużt\jwagi do rela
cji rodzinnych, duchowości, równoupraw
nienia płci, poczucie, żejestem "inna" . . .
Inna?
-Jako dziewczynka nie lubilam bawić się
z rówieśnikami, wolałamsiedziećwewłas
nym pokoju, uciekaćdÓ krainy fantazji, ksią
żek, pisania wierszyków. Fascynował mnie
także śvviatmszyświętych, podni.osłych ry•
tuałów. Szukałam alternatywy dla rzeczy- .

gdy z matką i resztą rodzeństwa wyjechala
do Warszawy na kolejne nauki. Miała 13lat,

wśródjej profesorów znalazł się międzyin
nymiwybitny historyk literatury Piotr
Chmielowski. Zaznajomila się z literackimi
salonami WarszaWy, weszła w kręgi arty

styczne. Wtedypoznała kuzyna, Bolesława
Lutomskiego, literata- pierwszą, tragiczną

dla niej milość.
Ja:Ko czternastolatka zaczęła tworzyć

świetną-jaknajejwiekinatamteczasy-pro

zę. W swoich opowiadaniach pisała o czło
wieku epoki fin de siecle'u, znużonym ży
ciem wrażliwcu, odstającym od szlachec
kichwzorców życia. W tymokresie musia
ła przeżyćjakieś olśnienie, że oto istniejein
nyświat niż życie "Pigmejów" czy "bydła"
(jak podobno mówila), wśródktórego się
wychowała, zajmującego się- pozaspeh;tia
niem obowiązkówreligijnych i patriotycz
nych- balowaniem, przeżuwaniem, przy
jemnościami życia. Bardzo wcześnieweszła
w świat idei i społecznego zaangażowania,
interesowałją temat wyZysku niższych
warstw społecznych i zniewolenie kobiet.
Nastolatka postanowiła walczyć o lepszy

świat.
Lutomski, który uświadomiłjej istnienie sys

temu niesprawiedliwości spoiecznej i atrak
cyjność sztuki, bardzo szybko dal jej do zro
zumienia, że nie zamierza spędzić życia u jej

boku.

-Maria podjęła wówczas próbę samo
bójczą. vvybiegla wieczorem na warszawską

wistości.

Komornicka w dziecińsw.rie przezjakiś

ulicę przebrana za służącą. Zatrzymałją car

czas dążyła do tego, by zostać świętą. Ajed
nocześnie z b ardzo głębokich przyczyn

uważała się za skażoną i usiłowaławyple
nić z siebie grzech. Także i mnie w otacza
jącym świecieprzeszkadzało zakłamanie,
sprzeczności przekazywanych mi prze·
słań kulturowych. Jak prawie wszystkie

dzieci chodziłam na religię, z drugiej stro

ny w szkole zderzałam się z ideologią so

cjalistyczną. Przy czym ideały głos zo ne
w kościele, w szkole czy w sferach pry
watnych- np. dobroci, miłości czy spra
wiedliwości- nie były rzeczywiście prze
strzegane. .
Szybko dostrzegłam tę rysę i czułam się
jej częścią.
Komornicka przeciwko obłudzie otaczają

cego ją świata zbuntowała się bardzo szyb
ko. Ku ogromnemu zdumieniu rodziców,

którzy zapewnili jej znakomitą edukację,

-Kształciłyją najlepsze guwernantki. Oj
ciec, Augustyn Komornicki, przeznaczył na
ten cel potężne środki. To była zamożna
szlachta z korzeniami arystokratycznymi,
zwłaszcza ze strony matki. Jej przodkami
mieli być nawetduńscywikingowie, a na
pewno był nim wojewóda Bolesława Krzy
woustego Piotr Włast, zwanyrównież Vlło
s tovvicem. Zatem pochodzeniemiała Maria

niemal królewskie, o czym samalUbila vvspo
minać.

·

skipatroli potraktowałjakprostytutkę. Pod

danoją upokarzającemu badaniu równo
znacznemu z molestowaniemseksualnym

.

-to prawdopodobniejedno z wielu trauma
tycznych przeżyć, których doznała w swo
im życiujako kobieta i które głęboko ją zra

nily.

Po odejściu Lutomskiego Komornicka

pozostała w kręgach artystycznych. Dzięki
finansowemu wsparciu ojca, którymwpew
n;ym stopniu przeciez wtedy gardziła, jako
szesnastolatka wydała tom opowiadań "Szki
ce". Poznała także Wacława Nałkowskiego,
ojca Zofii, i Cezarego Jellentę, intelektuali
stów z kręgowmocno lewicujących. Obaj
najprawdopodobniej zakochali się lub przy
najmniej byli bardzo mocno zafascynowa
ni psobą Komornickiej, którajako siedem

nasto-, osiemnastolatka porażała nie tylko
trafnością osądów społecznych, ale teżja·

kością tekstów, ciętym humorem, umiejęt
nością dostrzegania cudzychsłabych punktów, dwułicowościifałszu,

.

.

Ta trojka, po krótkim okresie znajomo
ści, postanoWiła wspólnie napisać książkę.
"Forpoczty'' ukazałysię wl895 roku. Był to
jeden z najważniejszych polskich manife
stów modernistycznych, dziś prawie zapo

mniany (na korzyść "Confiteora" Stanisła
wa Przybyszewskiego). Głównym tematem
ksiąikibyło zderzenie wybitnychjednostek,
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tzw. nerwowrow, wyprzedzających ideowo. i swo
pychypowinna nastąpićpokuta.Gdy,jużjako
ją wrażliwością epokę, z filistrami, przeciętny· PiotrWłast, została przez rodzinę umieszczo
prze- na w zakładach dla psychicznie chorych, a po.
mi egoistami, zainteresowanymijedynie
.
zyciern.
·wybuchu I wojnyświa� przeniesiona do ro
Fakt, :te jedną z osób ogłaszających manlfeśt dzinnego domu, w którymmieszkał brat z ro

była kobieta, do tego tak bardzo młoda, był dla
większości ówczesnego spolecteństwa nie cło

dziną. pokutowala ponad miarę; Co więcej, swo

ją twórczość literacką po przemianie, w dwu

dziestoleciu międzywojennym, traktowala

zaakceptowania.
-W tamtych czasach pnepaść :między ko

właśniejako pokutną, choćwiele też tam ozyw·
czej ironii i sarkazmu.

bietami a mężczyznami, gdyidzie o ich obec
ność, rolę i znaczenie w eyciu publicznym, by

Opowieść o życiu Komornickiej- Własta to

łaowif::lewiększa.n:iżdzisiaj.Atuchodziłooko historia uwięzienia, ale i ciągłego powstawania
bietę dodatkowo bardzo młodą i pochodzącą ze. z popiołów. Ubezwłasnowolniona, pozbawiona
środków do życia, bo jej spadekrodzina prze
środoWiskaszlacheckiegol
Mówiono o nich sarkastycznie "komuni· znaczylana leczenie, upoKarzana, nigdynie wy·
styczna'rodzina",ponieważMaria-posamo cofała się z pO<ljętej w 1907 roku dę�i (dopie
wolnym powrocie z Cambridge, dokąd Wysł:ał ropodsamkoniecżyciaznówzaczęl:apodpisy
ją ojciec i gdzie była zaledwie sześć miesięcy wać Jisl;yjako Maria). Prawdopodobnie gdyby
-wprowadziła się do domu małżeństwa Nał powiedziała rodzinie, żejestponownie gotowa,
kowskich, bynajmniej nie jako służąca. To był by żyćjakO kobieta- choćby.;?:ewnętrznie, na po
wtedy skandal. Wielu uważ:iilo,żejestkochan kaz- ubierać i zachowYWać się odpowiednio,
·

ką Wacława. Jednocześnie :miasto huczało, że

uniknęłabyizolacjiimogłażyćna wolriości. Mo
żeniępozwoliłajejnatoduma.Amożęwjej
prterriianie opróczchęcizrzucenia z siebiezra·
nioneji"skażońej"kobiely, zaakcentowaniarów
łlOści z mężczyznami, chodziło także o akt pro

Komornicka romansujez-równieżżonatym
-Jellentą.
W tekstach opublikowanych w "Forpocz
tach" cala trójka była bardzo bezwzględna, ce
chowało ich- oprócz talentu sazycycznego i kly
tycznego zacięcia- poczucie wyższości moral
nej ijednakswoista arogan<;ja. Stworzyli rodzaj
towarzystwa wzajemnej adora<;ji, które mówi
lo: "Myjesteśmy ci lepsi". Bronili sięi chwalili
wzajemnie w l;ych tekstach, któcymirpzsierdzili
konserwal;ywnychkrytyków. Zapcmu:tieJi o cym,
że "tłum" ma swoją dumę i potrafi się także
wściec. Dostało się przede wszystkim Komor
nickiej zajej "wyuzdane" opowiadania, nazy
wano ją rozwydrzoną panienką.

testu wzmaganiach o spadek Inaczejniżjej ro

dzina Komornicka: uważała, że to ona- na rów

ni z braćmi-jest spadkobierczynią gniazda ro
.

wolniona.
Od chWili przevtiany i osac:ąenla w zakładZie dla
pgychlcznie chorych Komomicl<a a właściwie
Jut Włast- praktycznie znika;·ŚWiat, nie tylko li
teracki, kompletnie. o niej- o nim- zapomina
-Tak, dość powiedzieć, że gdy w 1933 roku
,;KurierWarszawsld�:(}Qń.O$ilo �erdLem.ań·
·

•••

stwo bardzo nieudanę. Mątbył ChorobliWie za
zdrosny, strzelał do Mal"ii l jeJ ��na na kl"a:

Przesmyckiego,któcymbyłabardzomocnoza·
fascynowana. Aż wresZcie "zrozumiała", że mu
si dokonać radykalnego wyboru, przewrotu.
Czuła się izolowana w środowisku literapkim,

miała zrujnowaną optnięji'il\o kobieta, rodzina
także nie rozuinialajej aspiracji i dążyła dojej

·

spacyfikowania, buzowaływniej silne emocje,
nad którymijuż nie panowała. Chciała zostać
głowąrodu,mia4J,ambicjęstanąćteżjakopoet
ka na czele społeczeństwa. Ale rodzina i społe
czeństwo takiej p:rżewodn:iczki sobie niezyceyły.
Dodatkowo nie mogła poradzić sobie z tym,
żeobciążanojąwinązaśmierćojca,któryzrnarł
nazawałizktórymłączyiają bardzo trudna, lecz
intensywna relacja. Nie mógł znieść skanda
licznego trybu życia córki, faktu, że zamieszka

·

·

Trudno mi powiedzieć,
czy.dziśbyłoby jej
.
łatwien Mo�enietak .
szybko zamyka się
teraz ludzi w zakładach
·psychiatrycznych,
a przepaść między
kobietąa rnężczyzną
nie jest aż tak wielka.
Ale. czy całkiem
znikrl�a? Wątpię
•

.

Wschodu i uważała, żepowracamywkolejn;ych
wcieleniach. Fascynował ją Feniks,. idea odro
dzeniasię z popiołów, o cz,ym pisała m.in. wwier

sęzostaćo

Przeinian8.,jak sięjednak miało okazać, nie
oznaczałakońca cierpienia. Przynioslakolejne.
Dlaczego Piotr Włast?

-iaczęłastosować to nazwi$kojeszcze przed
swojąoficjalną przemianą. Podpisywala tak tek
sty krytyczne w "Chimerze", odważne i kąśli
we. Pseudonim- nazwisko przodka-podsunę
łajej podobno matka.·

Co ciekawe, histo:r'ycZny Piotr Włostowic,jak
głosi legenda, został uznanyprzez Kościół za
wielkiego grzesznika ijako pokutę za grzechy
miał zbudować siedem kościołów. Zrobił to, ale
na fundamencie pycby..Biskup nakazałwięcpo
stawić mu 70 świątyń, ale na fundamencie pO'
kory. Ta idea przekonywała Marię- po okresie

nie s�o,jego twórczość nie ząstała wtedyzrozumiana pillez profesora, nazwałją"świadec-,

b

·

'l'Wierdzil,żeJ:ozupelnienowapoetykaiestety�"'
ka. Cytowałwswoichnotatkachm.in.jegowiersz
"Ocalony", życząc,by znalazł dla swojego dalszego literackiego rozwoju takiego :mistrza, ja-

�kiego on sam spotkał w osobie "Mirl.ama".

Często, gdy pada nazwisko Marla Komornicka,

·

biety,mąjącmęskie ciało? Kto w tyni widzi pro

blemidlaczego?Możebolesneoperacjęnie
byłyby korii eczne, gdybyśmymieli wolność
wyboru roli, stylu życia, niezależnie od tego,·
jak uformowane jest nasze ciało. Ajeśli ktoś
chce operacyjnie zmieniać płeć- dlaczego go
z tego powodu dyskryminować? Uważać za
odmieńca. Dla takich osób Komornicka mo

glaby yć ikoną.
b

Odinieńcami są teżwciążdla wielu osoby
homoseksualne. Albo po prostu osoby szcze
gólnie zdolne i wrażliwe, żyjące niekonwen
cjona1nie, odmaWiające grania pewnych spo
łecznych ról, takie, które "więcej czują, ina
czej rozumieją i dlatego bardziej cierpią",jak
napisał w "Schizofrenii" Antoi Kępiński. Dla
n
wielu innych odinieńcami mogą być też mi
granci. Budzą lęk, bo inaczej WYglądają, ina
n e
czejsięzachowują. Wzbudzająagl'e$ję,b0i
rzadko reprezentują to, czego się boimy i co
z własnego życia wyparliśmy. A my nię chce
mynicotyrrnyiedzieć,niechcemyczućtego,
co jest w ńas samych. Bo to może boleć. •

-



.

ogromnymiróżnorodnym dorobku literackim
i takfascynującej biografii. Ona sama w wielu

wierszach pisała o momencierehabilitaąji, uz:na-

J:J.i!l.(iirozumłenia). "Ten moment nadejdzie,.

drogiPiotrze.Zadrżąwówczasci,którzycięupokarzali" Ja też głęboko Wierzę w to, że odzy·
skarny Komornicką:P4) pjgoniuwielu natikow·
..

tokiem 1907. Nk
i ogo nie zainteresowała.

-ząjmowałosięKomornicką.Aleprzeztewszyst-

sl;yna Kralkowska-Gątkowska, Jerzy Sosnow

utworów; odiniennychod tych pisanych przed

ska.

le.Jeżelimamypotrzębężyćinaczej,niżpre
descynuje nas do tego społecznie i kulturowo
nasze ciało, mamyproblem. A właściwie dlaczego? Dlaczego nie możemy żyć takjak ko·

-Różewiczem Piotr Włast ył zach:wycpnjl;

.

ski, Edward Boniecki, EwaMaria Zdanowicz

kielatanieudalonamsiępokaźaćjejszerszej

·

*Brygida Helbig..:. polska pisarka, poetka
i literaturoznawczyni, od 1983 r. mieszkaJąca

w Niemczech. Pisze Po polsku i po niemiecku.
publiczności. A przecieżpowinna znaleźć się· Wydanew 2013 r. mikładem W.A.B. "Niebko"
·znalazło się w finale nagrody Nike l zostało
w kanonie Europejek, emancypantek, kobiet
wielkich, przecierąjącychirmymkobietomszlak ·nagrodzone wiedeńską Złotą Sową:
Powinna być naszym produktem eksportowym. OpubDkowała także powieść poetycką
Kto wie, może gdyby tyła dzisiaj?
..�lówa" {2000} oraz tomiki poetyckie "Wiersze
. -Trudno Ini powiedzieć, czybyłobyjej ła
.tWiej.Dziś może nie tak szybllo zamyka się lu Jaśminy" (1997) l "Hilfe" (2010). Autorka
. monografil Marii Komomleklej .,Strącona
.

·

.

'

społeczeństwie .:.ludzie transseksualni. Dla
nich postać Mam Komornickiej może być ba:r
dzo ważna. Czują się źle we własnym ciele, co
może wynik.ać także i z tego, że nadal wiąże
·my z ciałem, płcią bardzo ściśle określone ro

A Różewicz?

ktoś popra111fła, że Kónopnlcka. Nle.majeJWka"'
nonle1ektur, nie jest obecna w powszechnej
świadomości. Dlaczego?
Gdywspo:minamo Komornickiej osobom
spozakręgówpolonistycznych, niemal wszyscyuwaZa.ją, że mylę kogoś z Konopnicką.,
To zadziwiające, muszę przyznać, przytak

.

-Są nimi nadal :..przynajmniejw naszym

walnad"Faustem�.

ców·choćbyMariaPódraza..Kwiatkowska,wspominanajużMariaJanion, Izabel a Filipiak, Kry-

Powązkachjako 'Maria K.omornicka-Lemań-

czasach?

-

twamiruiny".A Właątnapisąlprzecieżwtym
okresie 50()-stronicową;,Księgę poe�i idyllicznej", pełną interesujących, nieraz porażających
"PoiTwojnieświatowejWłastliczyłnato;że
skończy się okres wieloletniej izol;:t.<;ji i.zaporunienia. Otrzymał państwowązapomogę, nagle odnaleźli się dawni przyjaciele, którzy pro.
bowali wydaćjego dzieła, m.in. najbliższakiedyś przyjaciółkaZofia Villaume-Zahrtowai Zofia Nałkowska. Ale znówbezskutecznie. J]marł.
w zapomnieniu w.zaklagzie leczniczym :W ha- ··
belinie w 1949 roku.Spocząlna.wojskowych

sób odmiennym dziśjestdużo łatwiej.

A kto pani zdaniem jest odmleńcem w naszych

dawał,żepoetarazjeszczepowinien"wziąćto
na warsztat''; bo Goethe podobno 70 lat pr aco

resowała się jej -jego -późniejszą twórczością,
byłprofesor Stanisław Pigoń, historykliteraturyz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał do·
Piotra list�pytaniem o jego noweliterackie
dokon�Sprawll, że ten uwierzyl,iżmaszan•

c!krYtYm nanowo.Alenictakiegosię

nakMaria dziś łatwiej znalazlabyalterną.cywę,

.środowisko dla siebieprzychyh:J.e. Chociaż nie
powiedziałabym, że ludziomwjakikolwiekspo

p()Ś\Vięcone, autorstwasiąstcy; brataoraz lekll.•
rza psychiatry Aleksandra Oszackiego. Opu·
blil\ował też kilka utworówpublicystycznych
Własta. Dzięki temu wiemy, co Włast my�lal
o cenionych wówczas poetach.
Co myślał Włast o Miłoszu?
�
-że co prawda należy do rug1epszych współczesnych mu młodych p6et6w, alepowinien dłużej pracować nad swoinii utworaroi, ponieważ
niektóre frazy są zwyczajnie nietrafione. Podawałprzykladyi poprawiałje po s.wojemu. Do-

·

>

skiego, napisano jednocześnie, że MariaKomornickajużod dawnanie żyje. Przyjacielenie.
upominali si_ęo nią,jedyną!)sobą, którazainte-

szu "Pragnienie".

ka.Ale czycałkiell1 zniknęlą;?Wątpię.Możęjed-

Pigoń jednak przypomniał sobie o Komomi�ej.
:-Tak, wlatacl,J.60. wyćlW:trzyświadectwajej

ła z Nałkowskimi.
W1907 rokU w Poznaniuw hoteluBazarpo·
dobno spaliła suknię i wizualnie stała się męż�
czyzną, Piotrem Odmieńcem Włastem. Ta prze
miana mo gla jej ·zastąpić samobójstwo. Ko
mornicka nie umarła, ale zmienj}a tożsamość.
Zresztą nie wierzyła wówczas w defii
n tywną
śmierć. Interesowała się religiami Dalekiego
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kowsklch Plantach.
''>
.• , .
-Rozstali Się po dwóchlatach; Komornicka'
bardzo mocno to przeżyla, długo dochodzilado
siebie. Dogmillyją też duchyprzeszJ:óści, nie do
końca uświadamia:ne konsekwen<;jedoznanych
(już we wczesnym dzieciństwie i później)
krzywd. W Paryżu, dokąd najaltiśczas uciekła,
aby tworzyć, przeżyła załamattie nerwowe.Pu
blikowała kolejne teksty, nawiązaławspółpracę
z "Chimerą", dosko� czasopismem lite
rackim wydawanym przezZenona"Miriama"
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Trzy lata po wydaniu .,Forpoczt" Komornicka
poślubiła lemańskiego, było to jednak małżeń-
..

du. 'f.ym, żestamsięwidm.owymdziadkiemPio
trem, dokuco/ła,zemściła się na rodzinie. I postawlla naswojm-Zósf.!l}awdo:muojca,przyro
dzinie brą.ta. JYiei'ejakoosoba ubezwłasno-

dzi\v.iakladachpsychiatrycznycli, a przepaść
kc),bjetąamężcy;yzną -jeśli cl:lotizi o pospołeczną,kull;Urową'"niejestażtakwiel�
·

·

·

boginf l ostatnio WYdanej powleścl ",nna
od· slebte" (2016)
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