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MARIA JAKUBINA 
KDMDRNl[KA 

córka Anny z Dunin-Wąsowicz{iw i Augustyna Komor

nickiego, urodzona w 1876 roku w Grabowie nad Pilicą, mlodopulsb 

pisarka i poetka, aktywna współtwórczyni intelektualnych prądów 

swojej epoki. Odebrała staranne wykształcenie; ud wczesnej młodo
ści obracała się w intelektualnych krr;gach Warszawy. Debiutowała 

w wieku lat siedemnastu tomikiem Szkice, rok później opublikowała 

(wraz z Cezarym Jellentą i Wacławem Nałkowskim) Forpoczty, jeden 

z najważniejszych polskich manifestów artystycznych. Komornicka, 

autorka swobodnie odnajdująca się w rozmaitych gatunkach literac

kich, szybko stała się jedną z czołowych przedstawicielek warszawskiej 

bohemy. Przez krótki czas żona poety Jana Lemańskiego. Współpracow

niczka słynnej Chimery, pisma p~owadzonego przez Zenona „Miriama" 
Przesmyckiego, którego uważała za swojego mistrza. 

Rok 1907 wyznaczył w życiu Komornickiej sz.czególną cezurę -
wtedy to podjęła dezycję o przyjęciu męskiej tożsamości, stając się 

Piotrem Odmieńcem Włastem (nowe imię zapożyczyła od hisrorycz

nego przodka swojej rodziny). Piotr, umieszczany przez krewnych 

w kolejnych zakładach psychiatrycznych, powrócił do G rabowa tuż 

po wybuchu I Wl~jny światowej. Do roku 1943 zajmował przybudówkę 
w rodzinnym majątku; żył w izolacji od świata, pozostając jednocze

śnie aktywnym, chot niepublikującym pisarzem. Zmarł w Izabelinie, 

w roku 1949. Wstrząsającym świadectwem doświadczenia Marii-Piotra 
są opublikowane niedawno Listy. 



Komornicka-Włast to postać, której dane było doświadczyć arty

stycznego niebytu i odrodzenia. Zainteresowanie Marią-Piotrem 

powróciło w drugiej połowie ubiegłego wieku, dzi~ki studiom wybit

nych badaczek, Marii Podrazy-Kwiatkowskiej i Marii Janion. Komor

nicka stała sic,: także prototypem postaci Bianki z dramatu Białe 

małżeństwo Tadeusza Różewicza. Studia na temat Marii Komornickiej 

Piotra Odmieńca Własta kontynuuje m.in. Izabela Filipiak. 

Komornicka-Włast do tej pory pozostaje jedną z największych zaga
dek polskiej kultury - życie i twórczość Marii-Piotra wciąż domagają 

się nowych interpretacji, wydają się nieustannie wymykać legendom, 

w które obrosły. 
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POMNIK W GRABOWIE (2012) 

Postać wygląda na nagą, choć może to być równie dobrze obcisły strój 

męski. Pomnik Marii Komornickiej Piotra Odmieńca Własta stojący 
przed Urzędem Gminy w Grabowie nad Pilicą. Jego natomiast intere

sowały alternatywne historie i utracone możliwości, a nie zwięzłość 

formuły, dlatego zaczął wyobrażać sobie inne nieistniejące pomniki 

Marii. Zaczął od krótkiego fragmentu z jej wiersza: 

Pragnc;: z pamięci świata tak doszezi;tnie wymrzeć, 

By z nazwy nie zostało śladu -

ŚMIE[! ŻHIA KOLOROWE [1894-1906) 

Zycie Marii jako płynny proces prowadzący do przemiany w Piotra. 

Jak gdyby każda jej lektura, każde dzieło, każdy dzień i każda wypita 

kawa miały z tym faktem transfiguracyjnym coś wspólnego. Czy w cie

niu zakwitających dziewcząt pączkował już chłopiec? Początki były 
inne, przecież na początku było zwyczajne życie niezwykłej pisarki, 

lwiczki salonów i złotego dziecka. Przecież na początku były i romanse, 

i przyjc;:cia, i tworzenie tej książki, która wciąż j est lekturą, tylko nikt 

nie pamic;:ta, że wśród trójki autorów była też kobieta. Przecież na 
początku była zdrowa dziewczynka. 



BA~NIE O OJCU (1876-1895, 1903, 1919, BEZCZAS] 

Marynia ma mamę 

Marynia ma papę 

Ma mamę kró lową 

l papę satrapę'.. 
Rodzina famuła, famuła-skrofuła! 

Uwaga '!! Po śm ierci ojca ogarn,ła nas grzeszna radość' 

W 1903 roku Maria pisala do matki: 
Kocham nasz ród i jako jego dziedziczka wzywam ci<;, Marko u ruga, 

byś zechciała zanotować dla mnie wszystko, co wiesz, pami (,'.tasz, 

mówiono, o wszys tk ich naszych ojcach - z Ojca linii , jak z twojej. Daj 

mi moje dziedzictwo, niech znam tych , co mnie wyda li. 

BALLADA O PODRÓŻACH PD EUROPIE [1898-1900) 

The Ballad of Leman and Maria 

Maria and Leman hit the road 

Podróżują przez Europę 

Ponieważ są natura[ born travellers 

And nacural born arcists 

Maria kocha Europę 
Bo Europajescjak Maria 

Europa, neurocisch 

Europa, neurotisch 
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PŁEt (LIPIE[ 1907) 

Przymus zbauania słynnego wydarzenia z 1907 roku. Maria, w poznań

skim hotelu Bazar, pali kobiece stroje i transfiguruje się w mc; żczyznę , 

Piotra Własta. Nie czuł w rym żadnej tajemnicy, żadnego obłędu, żad

nego progu i przclomu. 

JĘZYK FRAN[USKI [1907-1914) 

Landensirrcnanstałt, Opawa 
Charissima Mamma mia! 

Szpiegują mnie. Sta re małpy nimfomanki. des viei lles guenons nym

phomanes, des idiots libercins, złodziejas z ki, oszuśc i różnego rodzaju, 

fałs zywe kobiecy i kochanki dokcora, nc;:dza rozd z ierająca serce. Ja zaś 
jestem jak mój jeleń herhowny, który w swej ucieczce wywraca tę całą 

hołot<;:. 

LOGIKA „SZALEŃSTWA" (1909) 

Droga Matko. dlaczego mi tu ciągle sugerują wizje monarsze? W jakim 

celu mącicie nimi moje myśli? Czy ażeby mnie przerazić czymś 

w rodzaju sy mp comaców obłędu wielkości') Ależ jam skłonny o wiele 

bardziej do pokory. Proszę Cie;:, droga Matko, nic zwlekaj z wyprowa

dzeniem mnie z tutejszej marni i z objaśnieniami cej całej dokoła mnie 

tajemniczości, która nie ma najmniejszego sensu, bo tajemnicą jesc 

tylko dla mnie. N I EWIADOMOŚĆ zaś NIE JEST OBŁĘDEM, a ja. choćbym 
do śmierci miał nie dowiedzieć s ię gruntu tt='.i całej tajemniczości, prze

cie \VARIATEM NIGDY NIE Bfi: Dft. 



KOSZMARNY SEN PIOTRA (1912-1982-1912) 

Zasną Iem i snił mi się sen, jak to zwykłe bywa we śnie 

I przeraziłem się 
Słysz~c imi<; Maria 

Szarpane wściekłą deklinacją 

Bo zrozumiałem 

Ze to jest msza w intencji mojej duszy 

Ze to jest konferencja kanonizacyjna 

Ze oto zostałem 

Świętą m(,'.czcnnicą 
Tych wszystkich kobiet 

Krzyczalcm 

Zostawcie, nie wolno mojego imie nia szargać 

.Jeżeli łeżi;- w grobie, ni ech w nim leż e;: po m (;'. sku 

LIST ZE STRYCHU [1914-1943) 

Nie mogę powiedzieć, że czuję się dobrze, skoro mój własny pokój, 

moje pomieszkanie, mieści się na strychu, w przybudówce dworu. 

Od spustoszonego parteru ciągnie wielki mróz, grabieją pałce i stopy. 

Nąjwiększym poniżeniem moim jest jednak samo owo strychowe 

bytowanie. Na strychu zamyka sir;: obłąkane kobiety, czego dowody 

znaleźć można w prozie pisanej przez owe kwoki i pulardy, pisareczki 

damskie. Upraszam o zwolnienie z miejsca upodlenia, abym wkroczył 

znów w świat i mógł brać udział w kształtowaniu jego dziejów. 
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JOGA W GRABOWIE (1917-1942) 

W 1940 roku Emanuel Ringelblum notuje w warsz awskim ge tcie, że 

spali/a się izha słynnego Magida z Kozienic, wraz z jego łóżkiem, relikwią 

kozienickich chasydów i że rabbi z Kozienic, znajdujących się J2 kilometry 
od grabowickiego dworu, pobity przez Niemców, miał oświadczyć, że gdy 
zabrzmi szofar, z Niemców zrobią zające, a Maria Piotr Komornicka Lemań
ska Odmieniec Włast ćwiczy jogę w Grabow.że, bo wierzy, że wkrótce wyrosną 
jej anielskie skrzydła. 

SZESCIANY WSPOMNIEŃ I WIEDZY (1876-1949) 

8 marca 1949 roku Maria umiera. I nie umiera po raz pierwszy. W 1934 

roku w „Tygodniku Ilustrowanym" pojawia sic; informacja ojej śmierci: 

„Komornicka zapadła na zdrowiu coraz mocniej i wreszcie skoń

czyła si ę mt;: kajej krótkiego żywota. Umarła w stanic niepoczytalnym". 

Być może zate m nie ma tutaj śmie rci prawdziwej, są tylko pudła, gdzie 

zamyka się uśpionych. 
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LUSTRO I FOTOGRAFIA 

MARIA 

Całe godziny spędzałam z oczyma na swym odbiciu fo:ycznym. Ale i tu 

niepodobna było ustalić ani jednego ostatecznego wrażenia. 
Niekiedy z lustra słaniała się ku mnie swawolna radość życia. 
To znowu nędzarka wyciągała niemą twarz z błaganiem o śmierć. 
Czasa mi oglądałam gorzko wykrzywione oblicze wykolejonej 

ambicji. 
To znów czystą, płomienną twarz niespożytego geniusza. 
Ale bylo jedno odbicie, które mnie przejmowalo trwogą, a zja

wialo się, ilekroć spojrzałam w zwierciadlo znienacka lub gdy dlugo, 
nieruchomo trzym alam na nim wzrok. Było to zjawienie ohłoku twa
rzy o niknących konturach, w którym z uporczywością rozszerzaly sic;: 

chłonne otchłanie oczodołów. Z dreszczem strachu uciekałam od nich, 
pewna że jeszcze chwila patrzenia, a oszalej<;. 

RZEŹBIARZ 

Czy zobaczyłby te wszystkie twarze na zdji;ciach Marii , gdyby nic spło
nęły w grabowieckim dworze? Zofia Dernałowicz - c(irka niduhianego 

brata .Jana, ostatnia żyjąca osoba , która pamięta Mari ..- - opowiada 
mu , że Maria bardzo lubiła się fotografować. To gd zie są te wszyst
kie zdjęcia? Przecież musiały zachować się też u innych ludzi. Zdjęcia 
ślubne, zdjęcia szpitalne, zdj ęci a z uroczystości rodzinnych, zdjęcia 
urzędowe i dokumentowe, zdjęcia z towarzyskiego życia warszwskiej 
bohemy. Zofia od 30 lat ich szuka. I nic. Nawet ogłoszenie do prasy 
dała. Też nic. Ale jest pewna, że kiedyś się znajdą. 'JYlko że musi to się 
stać przed śmiercią Zofii, bo później nikt Marii nie rozpozna. Są tylko 
te dwa z dj~cia. 



Wyobraźmy sobie l\'1:1.rie, która przygl:)da s i' temu zdj~-ciu i z nuq 
rozcza rowania mówi: 

MARIA 

Ale ja nigdy nie byłam do tego podobna. 

R ZEŹBIARZ 

Skąd to wie? 

Zdjęcie Marii na koniu, dostojnej. napietej jak struna, w dumnym 
kłu s i e . 

Czym jes t to „ja", do którego miabb y być podobna lub 
niepodobna? 

Maria w kawiarni Ca fe Tomase lłi w Sa lzburg u zaciągająca sii;- papie

rosem , dyskretnie rzuca spojrzenie w s tro nę ubiektywu i rozmawia 
z \T,/.A. Moza rtem, Michaelem Hayd nem , Hugo vo n Hoffmansthałem 

i Ma xem Rein hardtem. 

Gdzie je znaleźć? 

Seria zdjęć Marii w Tatrach: Maria wychyla si1; z wyjścia jaskini 
Raptawickickiej, Dolina Kościeliska. Mari a pij e \\ od<; prostu ze stru

mienia , Maria gotowa do lotu na wapiennej skale, Maria nad Morskim 

Okiem, zgarbiona, przedrzeźnia Mnich a, Maria pubzujc piersi na tle 
Si kła wy. 

W jakim bztalcic czy też ekspresyjnym wwrcu? 

Maria na wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie z wyry tymi ini
cjałami M. K.-L. na śc iani e . 

Gd zie jest j ej prawd ziwe ciału) 

Maria w szpitalnym ogrod zi t'. Nieza pomin aj ki , św ierki, nadprr1ch

niała ławka . Na łonie pierwotnej natury. A mużc to park w Grabuwic0 

j est jedyną osub<J, która może zub:ic 1.yć sieb ie tylko na obrazku , 

nigdy nie widzi swoich ucw, nic licz~c: tqKgu spojrzenia w lustro lub 
obiektyw. 
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Maria w spodniach , płóciennej marynarce, zawad iackiej czapce 

z daszkiem i petem wetkniętym w kącik us t. Patrzy na swqje odbicie 

w lustrze. 

Przede wszystkim dla włas nego ciała jest skazana n a porządek 

wyobrażenia. Być może dlatego w roku 1907 wyrywa subie wszys tkie 

zęby. Chce pozbyć się nie mijającego bólu, kłopotu ciągłych wizyt 

u dentysty? A może w ten sposób stwarza nowe ciało, nową twarz, 

bliższe prawdzie jej wyobrażenia? 

MARIA 

Do śmiechu płonę cala, 

Lecz, gdybym się za śmi a ła , 

Zg inie szczęście przez ząbki. 

Wciąż sir: lękam otworzyć 

Ustek subtelne rąbki , 

Bo móglby sii;: kto strwożyć, 

Gdybym mu dala dojrzeć 

Przcszkaradne swe ząbki 
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