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Nieznany list Marii Komornickiej

Prezentowany list Marii Komornickiej, co należy podkreślić już
na wstępie, nie był nigdy wcześniej ogłaszany drukiem, ani też
nie stanowił przedmiotu żadnych naukowych analiz. W związku
z powyższym nie znajdzie się go rzecz jasna także w znakomitym
skądinąd tomie, wydanym niedawno przez Edwarda Bonieckiego (M. Komornicka, Listy, zebrał i oprac. E. Boniecki, Warszawa 2011). W komentarzu do wspomnianej edycji wyraźnie
zastrzega zresztą badacz, iż teksty, które udało mu się zgromadzić, to prawdopodobnie jedynie „fragment niegdysiejszej korespondencji poetki” (s. 6). Publikowany tutaj list byłby zatem
niezwykle cennym, choć zaledwie cząstkowym i — jak można
przypuszczać — wcale nie ostatnim, uzupełnieniem epistolarnej
spuścizny młodopolskiej autorki.
Rękopis na kremowym, lekko pożółkłym papierze ze znakiem wodnym, wymiary arkusza: 15,8 x 20 cm. Kartka starannie
złożona na pół i zapisana czterostronnie czarnym atramentem,
z nielicznymi drobnymi poprawkami. W transkrypcji tekst zmodernizowany został według reguł współczesnej ortografii i interpunkcji, z zachowaniem wszakże charakterystycznych cech
stylu Komornickiej, takich jak na przykład częste i miejscami
nietypowe użycie myślników. Z podobnych względów korekcie
nie poddano również formy „Dowrem”, w której do angielskiej
nazwy dodała pisarka polską końcówkę fleksyjną.

190 Mateusz Bourkane
Warszawa
Wspólna 601
z 5-go na 6-ty lipca 1899.
------Droga Cioteczko2, posyłam Ci niniejszym najsentymentalniejszy twór mego „talentu”3. Proszę Ciociu, napisz mi, czy Ci się nie
wydał oklepanym, zdaje mi się, że tak, ale obawiam się zarówno
pesymizmu, jak optymizmu rodzicielskiego i jestem najzupełniej
pozbawioną zdania w tej mierze. Wczoraj dopiero wzięło mi się na
pisanie i już mam trzy skończone awantury, z których najczulszą,
jako może zbliżoną nieco do owej „wilgoci”, pamięta Ciocia? wysyłam do Sielanki4.
Jestem tu doskonale sama, bo nawet służąca wyjechała na wieś —
i tak sobie dobrze radzę, że twarz mi zaczyna zapadać z przegłodzenia. Nie mam np. pojęcia, co jeść rano poza stereotypowym mlekiem z bułkami — na obiad najczęściej nie mam ochoty iść i dopiero
potem i za późno wynagradzam to sobie byle czym. Ale wolałabym
milion razy gorsze warunki aniżeli przyjechać do Grabowa5, gdzie
aż mdli z nudów, chociaż bardzo serdecznie i wygodnie — jak na

1
W lokalu przy ul. Wspólnej 60 zamieszkała Komornicka późną jesienią
1898 r. wraz z mężem poetą Janem Lemańskim, a także matką Anną i siostrą
Anielą. Według relacji tej ostatniej owo „ciasne trzypokojowe warszawskie
mieszkanko” było przez członków rodziny ironicznie nazywane „wspólną
kopą” — zob. A. Komornicka, Maria Komornicka w swych listach i mojej pamięci,
w: M. Komornicka, Listy…, s. 41.
2
Adresatka nie została w liście wymieniona z imienia i nazwiska, nie zachowała się także koperta. Na podstawie pojawiających się dalej wzmianek można
jednak dość łatwo ustalić, że chodzi tutaj o ciotkę Komornickiej, Aleksandrę
z Grzegorzewskich Oszacką. Jej matka, Sabina z Gostkowskich Grzegorzewska,
była siostrą babki poetki w linii żeńskiej, Józefy z Gostkowskich Dunin-Wąsowiczowej.
3
Mowa o dołączonym do listu poemacie Ahaswera, którego pierwodruk
ukazał się trzy lata później na łamach „Chimery” — zob. „Chimera” 1902, t. 6,
s. 332–335.
4
„Sielanka”, jak skrupulatnie odnotowuje Boniecki w objaśnieniach do innego listu pisarki, to nazwa willi Oszackich w podkrakowskiej wsi Zwierzyniec,
dzisiejszej dzielnicy miasta. Obecnie posesja usytuowana jest przy ul. Królowej
Jadwigi 148.
5
W Grabowie nad Pilicą znajdował się rodzinny dom artystki, który w ten
sposób opisała w swoich wspomnieniach jej siostra Aniela Komornicka: „Na
piaszczystym wzgórzu, w odosobnieniu, wznosił się skromny, niski modrzewiowy dworek szlachecki, otoczony szumiącym parkiem, gdzie starodrzew
i lipowe aleje przeglądały się w obrośniętych tatarakiem i sitowiem cichych
stawach, a wilga uporczywie stawiała tajemnicze pytanie” (A. Komornicka,
op.cit., s. 11). W początkach lipca 1899 r. w Grabowie przebywał między innymi Jan Lemański, odesłany tam czasowo przez małżonkę, pragnącą cieszyć się
w Warszawie pełnią swobody.
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pierwszorzędnych statkach kursujących między Calais a Dowrem6,
a zapewne i na innych morzach i oceanach. — Poza pisaniem i lekkim bomblowaniem zajmuję się obecnie tępieniem świeżego wylęgu
karaluchów, które, opuściwszy niegościnne pierwsze piętro, nawiedzają mój skromny parter porą wieczorną. Raz spędziłam całą
noc, siedząc na łóżku, z pudełkiem od zapałek w ręku, uzbrojona do
walki odpornej. Świt blady zajrzał przez okna w moją twarz przerażoną, lecz męską7 — i dopiero znalazłszy sprzymierzeńca w świetle
dziennym, zaryzykowałam uśnięcie. — Główną moją rozrywkę stanowi łażenie o 7-mej wieczorem do t.z. „Świdra”8, kawiarni, miejsca zbornego wszelkiej hołoty — inteligentnej, moralnej, fizycznej
i materialnej. Słowo pisane i farba mocno są tam reprezentowane —
ludzie ci odznaczają się niezwykłą wiernością kawie z pianą kartoflaną i mleku zsiadłemu z serem — bo nawet ostatnie potopy nie
przeszkadzały im obcować z sobą na „świeżym” powietrzu. Stamtąd czasami coś — najczęściej powrót do domu z elegią Karpińskiego: „oto mój dom ubogi”9 i.t.d.
Moja droga Ciociu, ja nic strasznego nie myślałam „między wierszami”. Zdawało mi się tylko, że i tak umiarkowany afekt Cioci do
mnie uległ obniżeniu10 — i było mi chwilę serdecznie przykro — po6
Podkreślić trzeba, że Komornicka miała okazję osobiście poznać warunki
panujące na pasażerskich liniowcach krążących między Francją i Anglią, gdyż
w latach 1894–1895 studiowała krótko w Cambridge.
7
Wydaje się, iż z uwagi na żartobliwy ton wypowiedzi nie należy raczej
traktować owego określenia jako zapowiedzi późniejszej o osiem lat przemiany
autorki w Piotra Odmieńca Własta.
8
„Świder”, czyli Mleczarnia Nadświdrzańska, to wbrew określeniu Komornickiej nie kawiarnia, lecz pierwszy na ziemiach polskich bar mleczny,
otwarty pod koniec XIX w. przez rodzinę Dłużewskich. Nazwa pochodzi od
należącego do założycieli majątku ziemskiego, który położony był pod Warszawą, nad rzeką Świder. Tam właśnie produkowano serwowane następnie
klientom wyroby spożywcze, sam zakład natomiast mieścił się na Nowym
Świecie, u zbiegu ulicy z Alejami Jerozolimskimi. Wiadomo, że w Mleczarni
Nadświdrzańskiej bywali chętnie znani młodopolscy pisarze, tacy jak Kazimierz
Przerwa-Tetmajer, Władysław Reymont czy Stefan Żeromski. Dokładniejsze
informacje na ten temat — zob. M. Łozińska, Smaki Dwudziestolecia. Zwyczaje
kulinarne, bale i bankiety (Warszawa 2011, s. 92). O przywiązaniu Komornickiej
do owej jadłodajni może świadczyć między innymi fakt, iż wzmianka o jej odwiedzaniu znalazła się również w późniejszym o dwa lata liście poetki do matki
z 15 maja 1901 r. — zob. M. Komornicka, op.cit., s. 223.
9
Niedokładnie zacytowany fragment pierwszego wersu poematu Franciszka Karpińskiego Powrót z Warszawy na wieś (1784). W wersji oryginalnej początek utworu brzmi: „Otóż mój dom ubogi! Też lepione ściany, / Też okna różnoszybne, piec nie polewany/ I niska strzecha moja!… Wszystko tak, jak było,/
Tylko się ku starości więcej pochyliło!” (F. Karpiński, Poezje wybrane, oprac.
T. Chachulski, Wrocław 1997, s. 100, BN I 89).
10
Przyczyną „umiarkowanego afektu” adresatki do Komornickiej było
najprawdopodobniej otoczone atmosferą skandalu wydarzenie, które miało
miejsce jesienią 1898 r. Lemański, patologicznie zazdrosny o żonę, podejrzewał
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cieszam się jednak myślą — że jeżeli kiedyś — gdzieś — będę miała
szczęście Cię zobaczyć, zdobędę się na tyle „talentu”, by Cię już na
zawsze nieodwołalnie podbić. Oddaję tę swoją największą możliwą
konkietę w ręce losu — i całując Twoje ręce jako też pozdrawiając
całą Sielankę — pozostaję
				
Waszą
					
Mary.
W lewym dolnym rogu ostatniej strony ołówkowy dopisek inną ręką: „Pisała Maria Komornicka (za mężem Lemańska)”.
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ją wówczas o romans z kuzynem Juliuszem Oszackim, synem „cioteczki” Aleksandry. Na krakowskich Plantach próbował poeta zastrzelić domniemanych kochanków, skończyło się jednak szczęśliwie na niegroźnych ranach,
wzajemnym pojednaniu oraz kilkutygodniowym areszcie dla zbyt impulsywnego małżonka. Szerzej o okolicznościach sprawy — zob. A. Komornicka, op.cit.,
s. 40–41. Należy przypuszczać, iż Aleksandra Oszacka, której syn mógł przecież stracić życie w wyniku owego absurdalnego zajścia, obarczała młodą pisarkę
częściową winą za spowodowanie całego incydentu.
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Rękopis listu Marii Komornickiej do Aleksandry Oszackiej, s. 1
(fot. Anna Roter-Bourkane)
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Rękopis listu Marii Komornickiej do Aleksandry Oszackiej, s. 2
(fot. Anna Roter-Bourkane)
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Rękopis listu Marii Komornickiej do Aleksandry Oszackiej, s. 3
(fot. Anna Roter-Bourkane)
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Rękopis listu Marii Komornickiej do Aleksandry Oszackiej, s. 4
(fot. Anna Roter-Bourkane)

