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(Opowiadanie zainspirowane zostało biografią Marii Komornickiej, a zwłaszcza jej 

„przemianą” oraz nieudanym małżeństwem z Janem Lemańskim. Stanowi luźną literacką 

interpretację zaistniałych w życiu artystki wydarzeń.) 

 

 

 Koniec świata! 

 

Nic nie zwiastowało przebiegu dnia Sądu Ostatecznego innego niż Maria wyobrażała 

sobie od czasu pierwszego świadomego uczestnictwa w nabożeństwie, gdy leniwie 

wsłuchiwała się w katastroficzne słowa miejscowego plebana, który rozmiłowany był w 

Apokalipsie świętego Jana i straszeniu pobożnych owieczek jego treścią. Każda msza 

rozpoczynała się przestrogą, że modlić się należy tak, jakby miała być ostatnią w grzesznym 

życiu, natomiast wieńczyło ją eschatologiczne pozdrowienie: Idźcie z Bogiem. Ale zabierzcie 

ze świątyni książeczki do nabożeństwa, bo rozkładają się potem dłużej niż wy. Ksiądz był 

ekologiem. A młoda Maria nie miała jeszcze dystansu do świętych słów. Dlatego z 

autentycznym  przestrachem  wsłuchiwała się w surowym katolicyzmu pędzlem  malowaną 

alegoryczną wizję dnia, w którym Bezlitosny Sędzia oddzieli w końcu ziarno od plew, 

pozbędzie się szkodników, oczyści pole z zarazy, a na jego gruzach zasieje nowe miasto dla 

jednostek reprezentujących  porządniejszy i bardziej reprezentatywny  gatunek stworzeń. 

Wszystko odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem i pod ścisłą kontrolą 

zatrudnionych do tego zlecenia podwykonawców. Wśród nich najbardziej żal jej było Smoka, 

albowiem nikt nie mógł mu obiecać, że – wygłodniały – trafi na apetyczny kąsek w postaci 

czarującej księżniczki. I Baranka – bo błotem i kurzem zabrudzi swoją nieskazitelną biel.  

 Tymczasem wraz z rozbrzmieniem pierwszej trąby dającej sygnał do rozruchu, 

ziemskie towarzystwo rozbiegło się we wszystkich możliwych kierunkach, zaburzając 

podstawowy ład spisanego przed wiekami scenariusza. Nie zdążył pojawić się ani Smok ani 

Baranek. Biali ludzie skryli się w pszenicznych kłosach, bo te wyrosły przed nimi jako 

pierwsze skojarzenie naturalnej kryjówki; czarni ludzie pochowali się w jaskiniach, gdzie 

wcześniej skutecznie skrywali przed sobą nawzajem kosztowne zdobycze. Magnaci owinęli 

się perłami, bankierzy upchnęli w bieliźnianą bawełnę co zacniejsze banknoty, a lichwiarze 

wywozili taczkami za las głową do interesów zdobyte pamiątki mniej światłych rodów. 

Piękne panny dopudrowywały policzki i domalowywały usta. Pisarze kończyli swoje 

rozdziały. Sklepikarze doliczali poranną księgowość. Powietrze stanęło upałem, od którego 

kilku pomdlało, rzucając się kłodą pod nogi innych. Biegli jeszcze wolno, rozgrzewkowo, 

ciężko dysząc i bezwiednie przyspieszając wraz z dźwiękiem kolejnych trąb. Najbardziej 

okazyjna promocja na jarmarku nie wzbudziła nigdy tak wiele spontanicznego bezładu. 

Czynnik ludzki okazał się nad wyraz twórczy konceptualnie oraz sprawny ruchowo. Jak 

elektrony – krążyli cyklicznie po orbitach ulic budzącego się do życia miasta.  



 Maria była zbyt zmęczona całonocną grą w karty, by włączyć się teraz w ten szaleńczy 

pęd. Przechadzała się krokiem leniwym i opanowanym, całkowicie ignorowana przez 

znajome twarze, które jeszcze wczoraj pluły na jej widok lub trącały obficie łokciem. 

Rozbawiła ją kobieta, której wykwintna wąska suknia nie pozwoliła swobodnie biec przed 

siebie w popłochu, dlatego postanowiła ona przespacerować się spokojnym jednostajnym 

krokiem – jak Maria - nie zadeptując jedwabnej krawędzi długiego materiału. Akrobatycznym 

popisem zręczności uchroniła kostium przed skalaniem. W końcu zaczęli ją mylić z Matką 

Boską – niemą obserwatorką wydarzeń. Biegnąc, kłaniali się jej w pas lub oddawali świecidła 

wystające z wypchanych nadmiarem  kieszeni. Odwdzięczała się skinieniem głowy, po czym 

iluminowane datki wkładała do rozpiętej parasolki, którą zamieniła w torebkę. Zamiast 

bojaźni czy trwogi, twarz jej wymalowana była pogardą i ironią. Po kilku minutach stała się 

najzasobniejszą w świecidła właścicielką w okolicy. W tej chwili jedynie deszczowa ulewa 

stanowiłaby dla niej wyzwanie.  

 - Komornicka! – usłyszała nagle za plecami. – Zagubiłaś się? Pewnie nie wiesz, w 

którą stronę biec: prawym zakrętem – za dziewczynkami, a może zboczyć w lewo – za 

chłopcami. Pomógłbym ci, lecz sam mam dylemat.  

Zapłonęła gniewem, ale nie dała się mu sprowokować. Obrażał ją wcześniej wedle 

najpodlejszych prawideł sztuki oratorskiej. Przyzwyczaiła się milczeć, choć do obojętnego 

reagowania na krzywdzące jej wrażliwość słowa przywyknąć nie umiała.  

- Witaj, Lemański. – odpowiedziała, ostentacyjnie przybierając odważną pozę kogoś, kto 

przygotowany jest na przyjęcie najostrzejszych ciosów. – Dawno się nie widzieliśmy. 

Unikałeś mnie? 

- Nie, po prostu nie miałem  ochoty cię oglądać. – jego ton wyraźnie zdradzał utratę pewności 

siebie. – Jak widzę, słusznie, bo mocno zniewieściały chłopiec zrobił się z ciebie. Widok woła 

o pomstę do nieba. Chyba właśnie usłyszało!  

- Dla ciebie, drogi Janie, to i tak bez różnicy. Stworzenie kobiece czy męskie – tak samo 

siarczyście wymierzyłbyś mu prawy sierpowy w odwecie za nieposłuszeństwo i wygłoszenie 

własnego zdania, prawda? – zapytała zaczepnie, podciągając zbyt luźne spodnie, które 

natychmiast odkryły koślawe i wysłużone mokasyny z cielęcej skóry.  

- Gdzie nauczyłaś się tak szczekać, Komornicka? – odpowiedział pytaniem na zadane mu 

pytanie. 

- Mam na imię Piotr. Jestem wolnym człowiekiem, który nie musi prowadzić bezcelowego 

dialogu, jeśli nie ma na to ochoty. – przemówiła stanowczo i z męską odwagą. 

- Wolnym? – roześmiał się głośno. – Nigdy nie będziesz wolna od wspomnień! Będą 

spływały na ciebie czarnym cieniem za każdym razem, gdy złapiesz wiatr w żagle czy 

pomyślisz, że mnie już nie ma w twoim życiu. Jesteś zwykłą histeryczką i wariatką. Wiedzą o 

tym wszyscy w mieście. A teraz bawisz się jeszcze w skandalistkę.  

- Mogę być wszystkim na raz, jeśli będę czuł tak wielką radość istnienia jak teraz. Oddycham 

twórczym powietrzem, należę do brzóz, dębów, wrzosów i chabrów. Wypełniam swe 

człowieczeństwo wonią ziół, wódek oraz cuchnących spelun. Wskakuję w spodnie za każdym 

razem, gdy chcę szybko znaleźć się w centrum miasta. Gotuję pyszne warzywne wywary i 

unikam tłustych sosów. Kłócę się tylko ze swoim alter ego oraz z chytrymi kelnerkami w 

podrzędnych tawernach. Moja codzienność jest ubarwiona najpiękniejszymi odcieniami. 

Przeszłość? Ze wspomnień utkałem sakwę cennych doświadczeń.  



- W tym życiu nie zdążysz włożyć do jej wnętrza łapy. – splunął sarkazmem w jej spokojną 

twarz. – Zdaje się, właśnie pali się nam grunt pod nogami. 

 Rzeczywiście, przestrzeń wokół nich falowała w rytmie ludzkich lamentów i 

spazmów. Ziemia miotała swoimi wytworami niczym najbardziej rozhulany wiatr. Damy z 

lepszych dzielnic goniły za niesfornymi kapeluszami, które śmiały odkryć nieprzygotowanie 

ich porannych fryzur na nagły przejaw eschatologicznego aktu. Mężczyznom powylatywały z 

kieszeni koronkowe trofea zdobyte podczas nocnych schadzek. Nie zdążyli się ich pozbyć w  

drodze do rodzinnych domów. Dzieci goniły papierowe latawce, psy szukały swoich 

właścicieli – chaos wymknął się spod kontroli dnia i nocy. Bezkolizyjne skrzyżowania 

straciły swoją bezkolizyjność, a płaskie dotąd drogi sfałdowały się na kształt najstarszych w 

historii gór.  

 W jednej chwili znaleźli się we dwoje na dnie głębokiej przepaści, jaka utworzyła się 

w wyniku wzburzenia opętanego ruchem żywiołu. Spadła wprost na jego napiętą klatkę 

piersiową, uderzając policzkiem o policzek eksmęża. Natychmiast zrzucił jej wątłe ciało ze 

swojego, wrogo sycząc: 

- Ze wszystkich stworzeń na świecie, jesteś ostatnim, w którego obecności chciałbym 

zakończyć ziemską egzystencję!  

- Od którego momentu zacząłeś mnie tak bardzo nienawidzić? 

- Od kiedy zatrzepotałaś rzęsami na widok innego mężczyzny, a następnie przez godzinę 

rozmawiałaś z nim o poezji, jakby nikogo więcej nie było w salonie.  Upokorzyłaś mnie 

towarzysko. 

- Zainteresował mnie człowiek, nie mężczyzna. Przybył z odległych państw, przywiózł z nich 

niesamowite opowieści i bezcenną wiedzę o literaturze. Zapragnęłam wiedzieć, kogo czytają 

zagranicą, komu stawiają za życia pomniki i dlaczego polska literatura wciąż rozbija się o 

europejski mur.  

- Wsłuchiwałaś się w jego mętną mowę jak zauroczona nastolatka.  

- Słuchałam go z ludzkim zaciekawieniem i kobiecą grzecznością. To zbyt mała przewina, by 

nie spać do 4 nad ranem, zakrywając uszy przed twoimi bluźnierstwami.  

- Proszę, przestałaś stosować formę męskoosobową.  

- Nie zapomniałam się, Janie. O tamtych wydarzeniach opowiadam ówczesnym stanem 

świadomości. 

- Co było złego w byciu kobietą? 

- Bycie twoją kobietą… 

 Najwyraźniej wciąż jeszcze nie potrafił panować nad sobą, gdyż pięść jego zwarła się 

w twardą kulę i powędrowała w stronę współrozmówczyni. Ale ta szybko powstrzymała go 

ostrym spojrzeniem. Zamilkli oboje.  

 Unieśli głowy, żeby raz jeszcze spojrzeć w królujące nad nimi słońce. Zamiast 

ognistej kuli, zobaczyli jednak bezkształtne obłoki sunące po błękitnym niebie. A na ich 

bezkształtach wypisane były wszystkie inwektywy, jakimi Maria i Jan obrzucali siebie w 

najgorszych dla małżeństwa chwilach.  

- Widzisz, stały się one mottami, cytatami, ogólnoludzkimi nie-prawdami o człowieku. – 

skomentowała z uśmiechem na twarzy. – Nie zamieniły się w próżnię. Wciąż wiszą nad 

naszymi głowami: Półczłowieku, Upośledzona Istoto, Puchu Marny, Ladacznico, Sodomitko, 

Kainie, Pomiocie Szatana.  



- Ja poszedłem do przodu i postanowiłem nie patrzeć w górę.  

- Ale góra postanowiła popatrzeć raz jeszcze na nas. Chce nam przypomnieć, że słowa raz na 

wiatr wypchnięte – dryfują w przestworzach i wracają do swoich właścicieli. Choćby w Dniu 

Sądu.  

- Zasługiwałaś na każde z nich. 

- Nie zasłużyłam na żadne. Chciałam być twoją żoną, powiernicą i partnerką. Mieliśmy razem 

pchnąć poezję na nowe tory. Miałeś inspirować mnie do budowania wiekopomnych 

pomników. Miałeś kochać moje fanaberie i słabości. Miałeś pozwolić mi używać potęgi 

własnego rozumu. Myślałam, że hołdujesz mojej kobiecości tak jak ja chyliłam czoło przed 

twoją męskością. Ale Ty nie widziałeś we mnie kobiety. W twoich oczach zostałam  kapryśną 

Chimerą! Kokietą! A najbardziej Kokotą!  Pozazdrościłeś mi nie tylko swobody towarzyskiej, 

ale i lekkiego pióra, choć to ty byłeś starszym i bardziej doświadczonym pisarzem.  

- Zatem zgubiła nas literatura i twoje do niej chorobliwe przywiązanie. 

- Mylisz się. Poprzez moje teksty próbowałam rozmawiać z tobą. I ze światem. Niestety, 

okazało się, że głos kobiety nie może być jednocześnie głosem pisarza.  

- Przestrzenią kobiety jest dom, a pisarstwem – notowanie przepisów kulinarnych.  

- Jakież to płytkie! Słowo należy do wszystkich, po równo, niezależnie od płci.  

 Była bardzo ciekawa riposty Jana, ale nie doczekała się jej, ponieważ niebo zajaśniało 

oślepiającym blaskiem, z którego wyłonił się Piotr. Był to prawdziwy Piotr Włast – 

protoplasta szlacheckiego rodu Dunin-Wąsowiczów – uosobienie prawdziwego męskiego 

pierwiastka: silnego, spokojnego, zrównoważonego i uwieńczonego aureolą szacunku oraz 

społecznego uznania. Był wszystkim tym, co spodziewała się znaleźć w mężczyznach. Wbił 

w nią gniewne oczy, oślepił kobiece zmysły chronione męskim kapeluszem, po chwili 

przemówił tonem władczym i prokuratorskim: 

- Dokonałaś poważnego świętokradztwa, droga Mario. Twoja matka nie byłaby z ciebie 

dumna. A i pramatka Ewa ogląda cię teraz z politowaniem. Odepnij szelki i wyłóż ze spodni 

tę białą koszulę, niech chociaż imituje luźną sukienkę.  

 Zdziwiona Maria ukryła dłonie w kieszeniach i milcząco wpatrywała się w mądre 

oczy Potężnego Piotra. Bała się jego dalszych słów, ale ośmieliła się zapytać: 

- Zatem jaki jest mój ostatni grzech popełniony na ziemskim padole? 

- Zamiast walczyć o wolność innych ciemiężonych męskim pierwiastkiem kobiet, wolałaś 

przywdziać na siebie samczą postać i dołączyć do grona tych, którymi pogardzasz. Wybrałaś 

wygodną i bezpieczną drogę, udając, że manifestujesz swój bunt. A tamte wciąż piszą do 

szuflady, próżno błagają wydawców o zlitowanie, skrywają geniusz za garnkami z kipiącą 

kapustą. Miałaś zostać ich przewodniczką, tymczasem stałaś się oportunistką.  

- To nie tak, Piotrze. – zaprotestowała, przyjmując pionową postawę. – Weszłam wśród was, 

by przemycić kobiecą wrażliwość upakowaną w jedyną akceptowaną przez was formę.  

Podrzuciłam wam nagą duszę jak dżumę, którą mieliście się zainfekować. Miałam nadzieję, 

że ukradkiem stopię te dwa odległe światy i uczynię z nich zbudowaną z różnorodności 

jedność. By został usłyszaną, wybrałam twoją postać! To ona miała dać początek nowym, 

światłym i niezależnym  rodom  istot czujących. Ja już swój koniec świata przeżyłam. Cóż, 

nie zdołałam doczekać narodzin Nowego Jeruzalem. Prędzej sklepienie runie na dno 

przepaści niż ludzkość dojrzeje do zrównania płci… 

- Masz złudzenia, że jest ono w ogóle możliwe? 



 Pytanie to wywołało nagłe ożywienie Jana. Zaczął on tańcować jak błazen wokół 

eksżony, częstować ją pstryczkiem w nos, na koniec zrzucił z jej głowy kapelusz. 

- Gdy ja mówiłem ci to samo, nie słuchałaś z podobnym namaszczeniem. Zatykałaś uszy. 

Słuchaj teraz! W tym świecie jesteś tylko kobietą. Świat ten kończy się nieuchronnie, a to za 

sprawą waszych buntów i demonstracji. Wynaturzyłyście go do granic Boskiej 

wytrzymałości!  

 Próbował wykrzyczeć coś jeszcze, ale w tej chwili blask Podniebnego Piotra zgasł, a 

spod dna przepaści wydobyła się gęsta fala, która w jednej chwili wyniosła Marię na 

powierzchnię i zatopiła Jana. Na ziemi nie było już niczego. Gęsta próżnia zasiadła na 

spopielałej glebie, odebrawszy horyzontom wszelkie znane wcześniej kolory. W 

przezroczystej masie Maria rozpoznała  damę z parasolką. Strzepywała pył z pomiętej sukni 

wyjściowej, która pozwoliła jej przeoczyć akty destrukcji. Nawet nie zauważyła, że wokół 

niej nie ma potencjalnych zazdrośnic i admiratorów  szyku. Przytępiony wzrok poruszał się w 

wąskich granicach wyznaczonych przez szerokość falban oraz głębokość zdobnej markizy. 

Widząc swoje uniedoskonalenie, straciła spokój wewnętrzny. Przecież jej drugie imię 

brzmiało Nieskazitelność!  

 Maria spostrzegła, że woda zmyła z niej ubranie. Już nie miała na sobie symboli 

męskiej przystojności. Stała naga – jak ją Pan Bóg stworzył. Po chwili i tamta zdjęła z siebie 

szlachetną suknię, by otrzepać ją z drobnych brudnych intruzów. Komornicka chwyciła ją za 

rękę i pociągnęła za sobą: 

- Chodź! Stworzymy sobie nowe kostiumy i rozpiszemy nowe role. Ty będziesz do bólu 

piękna, ja będę od stóp po duszę kobietą.  

- Ubierzmy się! Oni patrzą z góry! 

- Kto? 

- Mężczyźni. 

Maria zaśmiała się: 

- Niezależnie od tego, co na siebie włożymy – oni zawsze będą patrzeć na nas z góry. 

 Nic nie zwiastowało przebiegu dnia Sądu Ostatecznego innego niż wyobrażała sobie 

od czasu pierwszego świadomego uczestnictwa w nabożeństwie. Jednak gorsze od niego 

okazało się schematyczne osądzenie jej osoby w dni zwyczajne.  

 


