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Jedna z najbardziej fascynujących zagadek 
w historii literatury polskiej związana jest geo-
grafi cznie z Poznaniem. W lipcu 1907 roku 
jedna z najwybitniejszych modernistycznych 
poetek Maria Komornicka jechała pociągiem 
na wakacje nad morze w towarzystwie matki, 
z przesiadką właśnie w tym mieście. Wedle 
jednej z wersji wydarzeń, gdy znalazły się na 
stacji i padło słowo: „Poznań”, Komornicka 
zrozumiała je jako: „poznaj” i doznała rodzaju 
olśnienia. Pojęła, jaki kształt powinna przybrać 
jej egzystencja w bliskiej przyszłości: zrozu-
miała, że jest mężczyzną, czy też stała się nim 
w chwili objawienia. Podróżniczki zatrzymały 
się na noc w hotelu Bazar, gdzie poetka, wy-
korzystując chwilową nieobecność matki, spa-
liła w kominku swe kobiece suknie i, żądając 
nowych męskich strojów, oznajmiła, że zakoń-
czył się okres jej życia w „kobiecej” wersji.

Od tej pory uznawała, że nazywa się Piotr Od-
mieniec Włast i w taki sposób podpisywała 
swoje utwory. Noc poznańska, zwana też cza-

sem „nocą przemienienia”, doczekała się wielu
komentarzy i interpretacji pośród badaczy ży-
cia i twórczości Komornickiej-Własta. Nowe
imię i nazwisko odnosiło się do legendarnego
przodka rodu Komornickiej. To matka (Anna
z domu Dunin-Wąsowicz) podpowiedziała je
córce, szukającej pseudonimu do podpisywa-
nia recenzji książkowych w słynnym piśmie
Zenona Przesmyckiego „Chimera” (Włast bę-
dzie przywiązywał ogromną rolę do faktu, że
jego „prawdziwe przeznaczenie” ukazała mu
w tym bezwiednym geście matka). Nie wia-
domo, czy debiutująca bardzo młodo autorka,
która miała na swoim koncie bezkompromiso-
we próby literackie i ważne programowo teksty
krytycznoliterackie, zaznała więcej swobody
w „męskim przebraniu”. Jedno jest pewne: jej
wczesna biografi a literacka, jak i symbolicz-
na przynosi obraz młodej kobiety artystki na
przełomie XIX i XX wieku, zmagającej się nie
tylko z tworzywem sztuki, ale także z materią 
społecznych uprzedzeń i stereotypów na temat 
roli, przeznaczenia czy powołania kobiety.

Poznanie w Poznaniu:
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Piotr Odmieniec Włast
Agata Araszkiewicz



 152  

ne zmagania, oraz jej niechęć do zbiorowego
podmiotu kobiet jako podmiotu emancypacji
w sensie społecznym, historycznym czy po-
litycznym (Komornicka w pewnym okresie
była członkinią salonu warszawskiej femi-
nistki Walerii Marrené-Morzkowskiej, ale
feministyczne myślenie polityczne obce jest 
i jej twórczości, i tym bardziej jej „przemia-
nie”). Należy też odnotować, że Komornicka
wychodzi za mąż za bajkopisarza Jana Le-
mańskiego jedynie po to – jak notuje Zofi a
Nałkowska – żeby się zaraz rozwieść. Poży-
cie krótkiego małżeństwa znamionuje zresz-
tą głównie skandal związany ze strzelaniną 
na krakowskich Plantach, gdzie młody mąż
postrzelił z zazdrości swą żonę (kulę wyjętą 
z ramienia Komornicka będzie nosić jako bre-
loczek w iście dandysowskim geście). 

Znamienny jest tu utwór Biesy (1902) – jedno
z najbardziej przejmujących, jak je określiła
Maria Janion, w polskiej intymistyce świadectw
wewnętrznej introspekcji. Jego podmiot lirycz-
ny (kobieta) opowiada o niesłychanej skali we-
wnętrznych cierpień, związanych z niepewno-
ścią własnej kondycji. W pewnym momencie
objawia jej się jako forma poznania tajemnica
jej własnego Rodu (znienawidzonego za to, że
ją wydał), który głosi: „JAM JEST – KTÓRY 
JEST, A TY – KTÓREJ NIE MA. NIE DO-
RODZONYM BIADA”. Według niektórych
badaczy ten fragment (w oryginale w wersa-
likach) antycypuje przemianę Komornickiej-
-Własta, akcentując fakt „niedorodzenia”,
apeluje o „powtórne”, doskonalsze narodziny
w lepszej, „męskiej” skórze. Nie bez znaczenia
jest fakt, że twórczość Własta zebrana w tomie
Księga poezji idyllicznej” (1917–1949) odbiega
nie tyle artystyczną doskonałością od utworów
Komornickiej, ile raczej nastrojem (uspokojo-
nym, mniej „nerwowym”) i odmiennym warto-
ściowaniem pewnych spraw. Metafora patriar-
chalnego „rodu” (oraz pilnujących porządku

Bohaterki literackie młodej Komornickiej 
(z powieści i dramatów często nieukończo-
nych, ale także ze znakomitych wierszy) to 
kobiety żyjące w niezgodzie z przypisywanymi 
im oczekiwaniami, często zawiedzione i zra-
nione. Stanowią one idealną inkarnację typów 
„nerwowych”, które jako jedyne odpowiedzial-
ne są, zgodnie z modernistycznymi wierzenia-
mi, za prawdziwy i głęboki społeczny rozwój 
(Komornicka wpisuje tym samym „kwestię 
kobiecości” w samo serce modernizmu). Tezy 
takie głosiły słynne Forpoczty (1895) – mani-
fest polskiego modernizmu, dzieło zbiorowe 
podpisane przez Wacława Nałkowskiego, Ce-
zarego Jellentę i młodziutką Marię Komor-
nicką. Wyzywająca obecność młodej kobiety 
w szeregach propagatorów nowego artystycz-
nego projektu („nerwowiec” jako artysta kon-
tra fi listerski „troglodyta”) oraz jego społeczny 
radykalizm zakrawały na skandal. Przerażony 
ojciec niespełna 18-letniej Komornickiej wy-
słał ją na studia do Cambridge.

Pobyt w Anglii nie należał do udanych i po 
sześciu miesiącach marnotrawna córka wraca 
ukradkiem do Warszawy i ukrywa się w miesz-
kaniu Nałkowskich (tu pilnie i z lekką wro-
gością, ale i podziwem obserwuje ją młoda 
Zofi a Nałkowska). Obecność Komornickiej 
w Cambridge sąsiaduje (ale się nie pokrywa) 
z wizytą Virginii Woolf, która przyjechała tam 
z odczytem i między innymi w odniesieniu 
do swych obserwacji napisała potem słyn-
ny feministyczny esej Własny pokój (1929). 
Komornicką mierzi i odrzuca silny angielski
konwenans, w ramach którego nawet wy-
emancypowane studentki wydają jej się cał-
kowicie zdominowanymi przywódczą rolą 
mężczyzn poddankami (swe spostrzeżenia
opisuje w utworze Raj młodzieży, 1896). I tu
zaznacza się specyfi czność postawy Komor-
nickiej, wyróżniającej indywidulane kobiece 
bohaterki i ich „nerwowe”, antypatriarchal-
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świata „starców”), którego Włast (nakazujący 
bratankom nazywać go „dziadziem Piotrem”) 
jest najdoskonalszym synem, zajmuje w niej 
ważne miejsce. W Biesach pojawia się także 
wyraźnie zaakcentowane określenie „Odmie-
niec”, które wejdzie na stałe do nazwiska Wła-
sta.

Przemiana Komornickiej we Własta nie jest 
jednak linearna i ma charakter zerwania (Ko-
mornicka obcina włosy, a także wybija sobie 
zęby, aby zmienić kształt twarzy). Jest w pe-
wien sposób najdoskonalszym wcieleniem mo-
dernistycznego konceptu „walki płci” i jako 
taka pozostaje do dzisiaj fascynująca i ta-
jemnicza, domaga się ciągłych dopowiedzeń 
i interpretacji. Badacze i pisarze próbowali 
w rozmaity sposób rowiązać tę zagadkę. Ro-
man Zimand dopatrywał się w geście poetki 
realizacji zasad nietzscheańskiego ewolucjoni-
zmu, zmierzającego do szukania coraz lepszej 
formy. Maria Kuncewiczowa poruszała wątek 
androginizmu jako zbliżenia do doskonałości. 
Krakowska badaczka Młodej Polski Maria 
Podraza-Kwiatkowska całkowicie odrzuciła 
w tej modernistycznej podróży przez płcie po-
dejrzenie o homoseksualizm. Jerzy Sosnowski 
proponował widzieć w męskim „ja” Własta 
formę, która całkowicie wyparła żeńskie „ja” 
Komornickiej. Maria Janion zderzyła „tekst” 
przemiany poetki w poetę z mizoginicznymi 
tekstami z epoki, między innymi z książkami 
Otto Weningera Płeć i charakter (1903) i Pau-r

la J. Mobiusa O fizjologicznej tępocie kobiety

(1904). Cytat z Weningera jest tutaj znamien-
ny: „Jest się mężczyzną czy jest się kobietą, 
odpowiednio do tego czy jest się kimś lub czy 
się nim nie jest”. „Jam jest – który jest, a ty – 
której nie ma” – pobrzmiewa jak echo fragment 
z Biesów... Bez wątpienia Komornicka, która
zawsze była nieokiełznaną apologetką swej 
„dzikiej wolności” (uwielbiała samotne nocne 
wypady  – w owych czasach dla kobiet zaka-

zane), mogła dokonać migracji w męską for-
mę, by przestać się czuć zmuszona utożsamiać
z kobiecym rodzajem jako niższym, gorszym,
symbolicznie w mizoginicznej aurze czasów
„kalekim”. 

Dla Janion najważniejszy w przemianie jest 
aspekt znacznie mniej ograniczonej „duchowej
wolności”, jaki gwarantuje męska płeć. A tak-
że obnażenie modernistycznej hierarchii płci
przez ową charakterystyczną dla nienasyconej,
żarliwej Komornickiej – „fi ksację na patriar-
chacie”, która prowadzi do uładzonego „dzia-
da” Własta.

W podobnym duchu rozwija swe rozważania
Izabela Filipiak, autorka jednej z ostatnich,
obszernej monografi i Komornicka: Odmiany

odmieńca (2005). Filipiak zderza przemianę
z XIX- i XX-wiecznym dyskursem lesbijskim,
by zapytać nie tyle o preferencje seksualne po-
etki (choć wskazuje także na nieco tajemniczą 
namiętną, młodzieńczą, głównie epistolarną 
przyjaźń z Zosią Villaume), ile o status odmien-
ności i historyczny dyskurs wykluczenia pięt-
nujący każdą kobiecą odmienność (w podobny
sposób zresztą Maria Janion przywołuje postać
Oskara Wilde’a, o którym Komornicka pisała
z oddaniem: inkryminowany homoseksualista
i symboliczna transseksualistka są podobnymi
fi gurami społecznej transgresji, stają się emble-
matami epoki i jej problemów). Filipiak skupia
się także na psychoanalitycznej analizie relacji
z ojcem, której poetka poświęciła fragment 
swej twórczości. Badaczka widzi w tym po-
stępową analizę wariantu „walki płci”, jeszcze
jeden świadomy atak na społeczną dystrybucję
ról płciowych, wyrażony w formule: „gdybym
była mężczyzną, powiedziałabym...”. 

Komornicka od najwcześniejszych lat wyraża-
ła zainteresowanie graniem rolami płciowymi.
I najciekawsza rzecz: Filipiak analizuje relację
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z matką, ubóstwianą przez Własta (choć jednak 
skarży się on na jej niezrozumienie i trzymanie 
go w zakładzie dla obłąkanych), relację, dla 
której znajduje defi nicję „miłości szalonej”. Na 
podstawie bogatej spuścizny epistolarnej (słynny 
list z Paryża w 1903 roku, znamionujący pierw-
sze poważne załamanie nerwowe poetki, kończy 
się słowami: „Matko, czy słyszysz o zmierzchu 
Anioły?...”) można odnieść wrażenie, że to wła-
śnie matka była prawdziwą adresatką przemiany 
Marii w „oddanego syna”, Własta.

Motyw „przeanielenia”, anielskiego lotu po-
konującego opór ciała, opiekuńczych skrzydeł 
Matki jako Anioła rodzinnego Gniazda – to 
konteksty i toposy przemiany. Jej żywioł cią-
gle pozostaje zagadkowy: czy antyfeminizm 
Komornickiej jest tym samym, co patriarcha-
lizm Własta? Filipiak zwraca uwagę, że jeden 
z pierwszych listów z kliniki, gdzie rodzina 
umieściła go po przemianie i gdzie przebywał aż 
do I wojny, Włast podpisuje literą „M.”. Pomył-
ka niby łatwa do popełnienia. „W. jest lustrza-
nym odbiciem M. Czy W. i M. to zaledwie style 
modulowania ekspresji, która pragnie się wy-
powiedzieć pomimo wszystko?” W swej mło-
dzieńczej poezji Komornicka wpisuje w motyw 
„walki płci” podmiotowy program „kobiecości”, 
nawet jeśli realizowany negatywnie. W wierszu 
Miłość, będącym rodzajem negatywnego eroty-
ku, kobieta nie może przebaczyć mężczyźnie, 
że nadmiernie „ucieleśnia” i uprzedmiotawia 
ją swoim pożądaniem. Piotr Odmieniec Włast 
w swej uładzonej, idyllicznej wersji świata jest 
niby pogodzony z patriarchalnymi mitami, które 
afi rmuje, głosząc jednak powrót do „niepokala-
nego poczęcia i bezbolesnego rodzenia” [pogru-
bienie moje – A.A.]. Za każdym razem mamy 
więc jakieś naruszenie i subwersję proklamowa-
nego ładu. Włast nigdy nie zdradza pociągu do 
kobiet jako mężczyzna, wręcz przeciwnie – dy-
stansuje się wobec nich jak w wierszu Panie i ja, 
w którym opowiada swą historię złej i fałszywej 

socjalizacji, w ramach której socjalizowano go
zarówno do sukien, jak i do zamkniętych sal
w szpitalu psychiatrycznym (Włast przebywał
na oddziale kobiecym) błędnie „wraz z pania-
mi”. Tym sposobem cała rodzajowa socjalizacja
zyskuje piętno „choroby psychicznej” i nieporo-
zumienia. A przemiana, zgodnie z tym, co pisze
Maria Janion, powołując się na teorie antypsy-
chiatrii, zyskuje miano godnej każdego człowie-
ka próby odpowiedzi na pytanie: „jak żyć w du-
chowej wolności?”.

A „siedliskiem”, z którego promieniują te wszyst-
kie pytania i problemy, jest „poznańska noc”.
Sam Włast po latach napisał następujący sonet:

Dźwięczny bruk pomnę, przedługi parkan, 

na nim litery

Olbrzymie: „Szlachtuz”. Dalej zbrzydzony Tum  

starożytny

U którego świetnych nagrobków, w pielgrzymce 

zaszczytnej,

Bohatersko drżąc z zimna, małej dostałem cholery.

Place banalne, schludny trotuar i porządne   

gmachy,

Świadczące, że Berlin, choć niedokładnie jest im 

znany.

Hotel „bequem”, z okna Egipski fresk i strojne   

ściany –

Doktór dworny jak poseł, ulicą fanfary, Wachy,

I Kościółek pamiętam – stary, jak Orle legendy;

W reperacji: pięciu żonglerów raczej, niż mularzy

Krzątało się z cegłą. Myślałem, że się oczom   

marzy,

Patrząc na błyskawiczne spokojnych ruchów   

rozpędy.

O takich czartach, co w mig budują dom, Adam  

gwarzy

W Pani Twardowskiej. Może z nich który zawadził  

tędy...

(Poznań)
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Po dramatycznych wypadkach – znanych z opi-
su „wydarzeń poznańskich” przez brata i sio-
strę poety – nie zostało ani śladu. Wiadomo,
że Włast w liście do Miriama parafrazował 
nazwę poznańskiego hotelu Bazar jako „bas
art” (niskie sztuki) prawdopodobnie w aluzji
do natychmiastowego ubezwłasnowolnie-
nia go przez rodzinę. Ale w wierszu jedynie 
słowo „szlachtuz” – „rzeź”, „ubój” jest może 
jakimś odwołaniem do „ceremonii degradacji, 
jaka czeka bohatera wiersza” (wedle Marii
Janion). „Całe wspomnienie wyczerpuje się
w zewnętrzności – pisze Jerzy Sosnowski 
– szczegółowo opisany krajobraz otacza bo-
hatera, którego właściwie nie ma. Jego jaźń
uległa bowiem spustoszeniu; na opustoszałym
miejscu, wokół którego wznosi się w utworze
Poznań, wyrósł tymczasem Piotr Odmieniec 
Włast i jego odpowiedź na modernistyczne 
pytania”. „Idylliczność – dodaje Izabela Fili-
piak, komentując wiersz – to zatem rodzaj za-
słony, której podmiot używa, aby zaprzeczyć 
klęsce, a potem z czasem ukryć i to pragnie-
nie, i ślady zaprzeczenia oraz związane z nim
zmagania”. Oto klucz do uładzonej wizji
świata Własta.

A jednak coś tu zostaje. Ten ład jest przymruże-
niem oka jak wyspa na morzu niepokoju. Mimo 
odpowiedzi Własta nadal chcemy zadawać pyta-
nia Komornickiej. W swej książce Kobiety i duch

inności (1996) Maria Janion poświęca aż dwa
szkice postaci Komornickiej-Własta. W następ-
nej kolejności omawia powieść Izabeli Filipiak, 
swej gdańskiej studentki, Absolutną amnezję, 
w której autorka z pewnym zniecierpliweniem 
opisała studencką profesor – „Mistrzynię”, zaję-
tą badaniem dzieł zmarłych kobiet i obojętną na 
twórczość żywych, pogrążoną zwłaszcza w „pi-
saniu artykułu o pewnej autorce rymowanek, 
popełnianych między nawrotami choroby, dla 
której zanegowanie własnej twórczości okazało 
się szczytem literackiego uwznioślenia”. Janion 

pracowała wtedy nad swym pierwszym studium
o Komornickiej. Kto by pomyślał wtedy, że Fi-
lipiak wybierze Komornicką na bohaterkę swej
rozprawy doktorskiej pod przewodnictwem
profesor Janion? Komornicka była osobą prze-
konaną o swej wartości, Włast wierzył, że jego
dzieło zwraca się ku przyszłości. Szkoda tylko,
że ciągle czekamy na wydanie dzieł zebranych
tej jednej z najbardziej fascynujących postaci
polskiej literatury.                


